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ملخص
فاعلة لدى طلبة الجامعات ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى العادات الذھنية وعالقتها بمهارات القراءة ال

الجنس متغير إلى ً تبعا طبقية عشوائية عينة اختيرت الغرض طولكرم، لهذا محافظة في الفلسطينية
لكوستا423والتخصص بلغ حجمها ( الذھن عادات ھما: مقياس مقياسين عليهم وطالبة. طبق ً ) طالبا

اعلة من إعداد الباحث، وقد أظهرت )، ومقياس مهارات القراءة الفCosta & Kallick, 2006وكاليك (
نتائج الدراسة أن مستوى المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على عادات الذھن ومهارات 
النتائج بينت الكلي. كما المتوسط في أو المختلفة المجاالت في ذلك كان سواًء ً مرتفعا كان الفاعلة القراءة

عادات الذھن ومهارات القراءة الفاعلة ھي قيم تنبئ بعالقة طردية أن جميع قيم معامالت االرتباط بين 
مستوى في ً إحصائيا دالة فروق وجود عدم النتائج أخرى، أظهرت جهة إحصائياً، ومن ودالة موجبة
النتائج ھذه ضوء والتخصص. وفي الجنس متغيري إلى ً تبعا الفاعلة القراءة ومهارات الذھن عادات

توصيات كان أھمها: ضرورة االھتمام بتخطيط المقررات وتنفيذھا باستخدام ومناقشتها اقترحت عدة
مهارات واستراتيجيات القراءة الفاعلية والعادات الذھنية؛ وإعادة النظر في تخطيط محتوى المقررات 
التربوية الوطنية وتنظيمها فـي مراحلها المختلفة لتضمين أنشطة ومهام تعليمية لتنمية العادات الذھنية

ومهارات القراءة الفاعلة.
: العادات الذھنية؛ مهارات القراءة الفاعلة؛ طلبة الجامعة.الكلمات المفتاحیة
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This study aimed to identify the habits of mind and its relationships with skills 

of effective reading among the students of Palestinian universities in Tulkarm 

governorate. For this purpose, a random sample (423) students was selected 

according to sex and branch variables. Two measures were applied: Costa & 

Kallick (2006) Mind Habits Scale, and the Effective Reading Skills scale. The 

results of the study showed that the level of the arithmetic averages of the 

responses of the study members to the habits of mind and effective reading 

skills was high, whether in the different fields or the whole average. The data 

indicated also positive and significant correlation between the habits of mind 

and active reading. On the other hand, the results showed that there were no 

statistically significant differences in the level of mind habits and active reading 

skills according to gender and branch variables. In the light of these findings and 

their discussion, we proposed some recommendations, such as the need to pay 
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attention to the planning and implementation of courses using the skills and 

strategies of effective reading and mental habits. In addition to review the 

planning and organization of the contents of national educational curriculum at 

various stages so to include educational activities and tasks for the development 

of mental habits and effective reading skills.

mind habits; effective Reading Skills; university students.
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مقدمة
القرن الحاديومطلعالعشرينالقرنمناألخيرالعقدنهايةفيالحديثةالتربويةالدعواتاتجهتلقد

في الدماغوالبحوثالدراساتنتاجاتعلىيقوموالتعليمالتربيةفيجديدلفكراالتجاهنحووالعشرين
باالھتمامالمعرفيونالباحثونبدأفقد(Habits Of Mind).الذھنية بالعاداتيسمىمافظهروالتفكير،

ذھنيةعاداتإلىالتفكيرعملياتفيالتفكير، والتحولمهاراتعلىبالتدريبتهتمتربويةستراتيجياتاب
ًأصبحتالعادات،ھذهمشكالته،وحلحياته،فيالفرديمارسها تُنتجذكية،تدريسيةالستراتيجياتمنطلقا

ً ًطالبا أھميةعلى)Costa & Kallick, 2008(وكاليككوستا). ويركز2005وعمور،طاميق(ذكيا
لتطويرالالمتناھيةواإلمكاناتالعاداتھذهبينوالربط الجوھريالتربوية،الذھنية وفعاليتهاالعادات

وقدارتهتهإمكانيامستمرةبصورةيطورأنيمتلك عادات ذھنية يمكنهالذيالفردأنذلكاإلنساني؛الذكاء
). 2016ومعرفة ماھيتها (بربخ،األشياءإلى جوھرالنفاذالقدرة علىمنعاليةدرجةيحققوأنالذھنية،
فالعادات الذھنية تعلمه؛أوعملهيتمكل شيءفيتؤثرالعادات الذھنيةأن)Marzano(مارزانوويعتقد

والمتعلمون المهرةالقدرة،أوي المهارةفالطلبةمستوىعنالنظربغضضعيفتعلمإلىتؤديالضعيفة
في موضوعوالمهارةالناس يجمعون المعرفةمنوكثيرعاداتهم الذھنية،لم ينمواإذافعّالينغيريصبحون

قصوراًتكون المشكلةإذجديدة،مواقفيواجهونحينيتصرفونكيفيعرفوناللكنهممعين فيليس
والحلولتكون اإلجاباتالحينماالعملعنويكفونيستسلمونأنهمساطةبباألمرولكنالقدرة،أوالمهارة
 2013).وعبدو،البرصان(بسهولة متاحة

أحد أھم وسائل النجاح في الحياة، فهي الوسيلة األھم Effective Readingوتمثل القراءة الفاعلة 
والحاضر الماضي فهم اآلخرين، وفي مع التفاعل في ً استخداما والمستقبل، وبغض النظر عن واألكثر

مقدار استعمال أساليب التعلم والمعرفة األخرى فإن ھذه األساليب ال تزال تعتمد على القراءة، بل إن 
انتشار التقنية وتنوع مصادر المعرفة يؤكد مع كل تطور جديد أھمية القراءة ودورھا الفاعل في حياة الفرد 

التربية على أھمية غرس حب القراءة في نفوس األطفال، ). ويتفق خبراء Newkirk, 2009والمجتمع (
التربوية البحوث من كثيراً بها، وأن يمارسونها، ويستمتعون عادة لديهم تصبح حتى حبها على وتربيتهم
وسائل أھم من القراءة تعد الدراسي، إذ والنجاح القراءة على القدرة بين ً قويا ً ترابطا ھناك أن على أكدت

فياالتصال التي  الطالب يقع ما غيره، وكثيراً أفكار على أفكاره، والوقوف عن الطالب بواسطتها يعبر
األخطاء القرائية وذلك قد يعزى إلى عدم وضوح الفكرة لديه، لذلك تعتبر القراءة بشكل صحيح من أھم 

Bee; Seng & Jusoff, 2013؛ 2015العناصر التي ال غنى عنها لنقل األفكار والتعبير عنها (حسين، 

).2007فتح هللا، ؛Wang, 2012؛ 
وتسهم العادات الذھنية في تمكين الطلبة من اإلدارة الجيدة والفعالة ألفكارھم، وتنظيمها بشكل جيد 

وتنظيم بنية الذھن للتمكن من حل المشكالت المختلفة، لذلك والنظر إلى العالقات بصورة غير مألوفة،
). كما تسهم العادات الذھنية في 2005ير اإلبداعي (قطامي وعموري، فهي تقود إلى تنمية مهارات التفك

إعداد الطالب لتعلم المهارات الرئيسة للكتابة والقراءة الفعالة، وھي: اإلدارة، والرقابة، وتعديل للذات؛ 
باإلضافة إلى إتاحة الفرص المتنوعة لمساعدتهم على إتقان المهارات التي من شأنها أن تصل بهم إلى 

لى مستويات الفاعلية المنشودة في إتقان مهارات الكتابة والقراءة، وھي: مهارات القراءة واالستذكار، أع
).2009ومهارات التفكير، ومهارات االتصال، ومهارات تكوين العادات الذھنية (عبد العظيم، 
إنتاجية كتابية تتوفر وترتبط العادات الذھنية بمهارات الكتابة اإلبداعية؛ حيث تقود الطلبة إلى أداءات 

فيها مقومات اإلبداع، من خالل تزويدھم باألدوات الالزمة إلثراء معلوماتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم 
) إلى أنه من الممكن تحويل 2009). ويشير الدليمي وحراحشة (2015الذھنية المختلفة (السويفي، 

وبخاصة مهارات التواصل اللغوي؛ ويمكن توظيفه العادات الذھنية إلى استراتيجيات لتعليم مهارات معينة
الكتابة. من معينة مراحل أو مرحلة لتدريس ً أسلوبا وجعلها العادات ھذه تكييف خالل من وذلك ً تعليميا

) إلى أنه باإلمكان االستفادة من توظيفها في تعليم Newkirk, 2009ومن ناحية أخرى؛ يرى نيوكريك (
مهاراتمهارات الكتابة للطالب، وال إلتقان المنشودة المستويات أعلى إلى ً عمليا الذھنية بالعادات وصول
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التفكير العليا؛ كالمالحظة، والتعميم، والتقويم واالعتماد على األدلة المتاحة، والمزاوجة بين البدائل 
.المتاحة لحل المشكالت

ت بالعادات الذھنية وعند مراجعة األدبيات السابقة يالحظ وجود عدد من الدراسات التي اھتم
وتطويرھا من أجل تطوير وتنمية قدرة الطلبة على التحصيل واإلنجاز والتكيف الذاتي واألكاديمي، 
ودراسات أخرى تناولت مهارات القراءة الفعالة، لكن يالحظ ندرة الدراسات التي حاولت عقد مقارنة بين 

حديثة دراسة ھوكويبير وفيلوف الموضوعين الذي ھو ھدف الدراسة الحالية. فمن الدراسات ال
)Hochweber & Vieluf, 2018 التي ھدفت فحص العالقة بين القراءة الفاعلة واالستمتاع بالقراءة (

وطالبة. 10543والدافعية للتعليم في ضوء متغير الجنس لدى عينة من طلبة الجامعة مكونة من ( ً ) طالبا
منوقد أوضحت التحليالت متعددة المستويات أن مستوى الدراسة أفراد لدى ً متوسطا كان الفاعلة القراءة

بالقراءة واالستمتاع الفاعلة القراءة بين موجبة ارتباطية عالقة وجود أيضاً النتائج الجنسين. وأظهرت كال
) التعرف إلى فاعلية استراتيجية قائمة على 2018والدافعية للتعلم. كما ھدفت دراسة الطويريقي وعيسى (

ھنية في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالبات المرحلة الثانوية، حيث تكونت عينة العادات الذ
) طالبة للتجريبية ومثلها للضابطة، وقد أسفرت 20طالبة تم توزيعهن على مجموعتين ()40الدراسة من (

موعة الدراسة عن النتائج اآلتية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المج
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي للمهارات العامة للكتابة اإلبداعية، ومهارات تنظيم 
الكتابة اإلبداعية، ومهارات محتوى الكتابة اإلبداعية، والدرجة الكلية للمهارات ككل لصالح المجموعة 

) في تنمية مهارات الكتابة 88.0نية (التجريبية، وبلغ حجم أثر االستراتيجية القائمة على العادات الذھ
كما بينت النتائج عدم وجود فروق .اإلبداعية لدى طالبات الصف األول الثانوي، وھو تأثير جوھري

جوھرية في مستوى العادات الذھنية ومهارات القراءة والكتابة وفق متغيرات عدة منها الجنس 
والتخصص.

) دراسة بهدف التعرف على تأثير مهارة Rosyid & Ghufron, 2018وأجرى روسيدا وكفرون (
القراءة الفاعلة في الحصول على المعلومات وتنمية عادات التفكير والذھن، تكونت عينة الدراسة من 

المرتفع75( المستوى ذوي الطلبة أن عن النتائج أندونيسيا. وكشفت في الجامعة طلبة من وطالبة ً ) طالبا
أفضل في مستوى الحصول على المعلومات والعادات الذھنية من أولئك في القراءة والفهم لديهم قدرة 

الفاعلة القراءة مهارات على ً مرتفعا الدراسة أفراد استجابات مستوى منخفضة. وكان قراءة لديهم الذين
والقراءة الذھنية العادات مستوى في جوھرية فروق وجود عدم ً أيضا النتائج الذھنية، وبينت والعادات

وألتون (الفاعلة وإزينتاس إرسون دراسة والتحصيل. وھدفت والتخصص الجنس لمتغيرات ً  ;Ersenتبعا

Ezentas & Altun, 2018 التعرف على فعالية بيئة التدريس المصممة لتحسين العادات الهندسية لذھن (
المجمو62طلبة المدارس الثانوية. وتألفت عينة الدراسة من ( نصفهم وطالبة، يمثل ً عة التجريبية ) طالبا

والنصف اآلخر يمثل المجموعة الضابطة. وتم تزويد المجموعة التجريبية ببيئة تعليمية لتحسين العادات 
الهندسية للذھن. وبعد جمع البيانات البحثية من خالل اختبار قبلي وآخر بعدي، بينت نتيجة الدراسة أن 

ًالبيئة التعليمية المصممة فعالة في تحسين العادات الهندس كبيرا ً فرقا ھناك أن العادات، أي ودوام للذھن ية
في تحسين العادات الهندسية للذھن، واستمرار ھذه العادات لصالح المجموعة التجريبية نتيجة استراتيجية 

القراءة العميقة الفعالة، وعدم وجود فرق جوھري في ذلك بين الجنسين.
فة العالقة بين عادات التعليم الذھنية والسلوك ) فهدفت إلى معرAlAssaf, 2017أما دراسة العساف (

اإليجابي لدى معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة األساسية الدنيا في منطقة الجامعة في محافظة 
كان60العاصمة عمان. وقد تكونت عينة الدراسة من ( نتائج عدة عن الدراسة ومعلمة، وأـسفرت ً ) معلما

الجتماعية في المرحلة األساسية الدنيا لديهم مستوى مرتفع واتجاه إيجابي نحو منها: أن معلمي الدراسات ا
مجاالت بين ً إحصائيا دالة موجبة ارتباط معامالت اإليجابي. ووجود السلوك وجوانب الذھنية العادات
العادات الذھنية والمقياس ككل وأبعاد مقياس السلوك اإليجابي: السلوك الشخصي اإليجابي والسلوك 

ألكاديمي اإليجابي، والمقياس ككل. كما أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ا
) سنوات من الخبرة، 10العادات الذھنية تعزى إلى متغير الخبرة، ولمصلحة األفراد الذين لديهم أكثر من (
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الجنس، وكانت ھناك فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت عادات التدريس في مقياس  لمتغير ً تبعا الذھن
ولصالح الذكور في مستوى السيطرة االندفاعية، والتفكير بمرونة، واإلبداع واإلدراك واالبتكار. كذلك 
لمتغير ً وفقا اإليجابي السلوك ومقياس الذھنية التعليم عادات في إحصائية داللة ذات فروق ھناك كانت

لمتغير) سنوا10الخبرة، ولمصلحة من لديهم أكثر من ( ً تبعا ً أيضا دالة فروق الخبرة. ووجود من ت
التخصص لصالح التخصصات العلمية.

) إلى معرفة مستوى الدوافع (Kirchner & Mostert, 2017وھدفت دراسة كيرجنير و موستيرت (
) طالب وطالبة من 402وراء القراءة الدراسية القائمة على الفهم واالستيعاب، تكونت عينة الدراسة من (

طلبة الجامعات في ناميبيا. وكشفت نتائج الدراسة عن وجود مستوى منخفض من الدوافع نحو القراءة 
الجنس لمتغيرات ً تبعا الفاعلة القراءة وراء الدافع مستوى في ً إحصائيا دالة فروق وجود الفعالة، وعدم

من األغراض والتخصص والتحصيل. كما أفاد أفراد الدراسة أنهم يقرؤون من أجل المتعة أكثر
بين إحصائية داللة ذو ارتباط وجود عدم التوقعات عكس على ً أيضا الدراسة ھذه األكاديمية، وكشفت

التحصيل األكاديمي ونشاط القراءة الفاعلة.
لدىومظاھر السلوك اإليجابيالذھنيةالعاداتبينالعالقةإلىالتعرف)2016بربخ (وھدفت دراسة

الذھنية والسلوك اإليجابيالعاداتمنكلفيفروقھناككانتإذاماومعرفةبغزة،األزھرجامعةطلبة
515ً)من (الدراسةعينةتكونتوقدوالجنس،والتخصصالدراسيالمستوىإلىتُعزى وطالبة منطالبا
مناألزھر لكلجامعةطلبةامتالكمستوىأنإلىالدراسةنتائجوأشارتبغزة،األزھرجامعةطلبة

الذھنية والسلوك ووجود عالقة موجبة بين العاداتمرتفع،اإليجابيالسلوكالذھنية ومظاھراداتالع
لمتغيرات تبعاالذھنيةأبعاد العاداتجميعفيإحصائيافروق دالةوجودإلى عدماإليجابي، وأشارت

.الدراسة

McGeownوبحثت دراسة مكجوين وآخرون ( et al, 2015ادات الذھنية ) في العالقة بين الع
والقراءة الفاعلة ودوافع القراءة في التنبؤ بمهارت القراءة المختلفة: قراءة الكلمات، والفهم، والتلخيص، 
الجنس، والعمر، والقدرة.  متغيرات ً تبعا المتغيرات ھذه مستوى من النص. والتحقق قراءة وسرعة

ال312وتكونت عينة الدراسة من ( المملكة من وطالبة ً متحدة البريطانية. وكشفت النتائج عن قدرة ) طالبا
تنبؤية قوية بين الدافع للقراءة لدى الطلبة ومهارات التلخيص، وقراءة الكلمات وسرعة قراءة النص. 
ووجود عالقة دالة تنبؤية بين جميع عادات القراءة والعادات الذھنية. كما بينت النتائج عدم وجود فروق 

والعمرجوھرية في مستوى العادات الذھ الجنس لمتغيرات ً تبعا القراءة ومهارات القراءة ودوافع نية
) التي ھدفت التعرف إلى أثر استخدام الخرائط الذھنية 2015والقدرة والتخصص. وبينت دراسة حسين (

الذھنية ومهارات القراءة اإلبداعية لدى طالب الصف األول اإلعدادي إلى فاعلية لتنمية بعض العادات
الذھنية ومهارات القراءة اإلبداعية لدى الطلبة. وكان متوسط ذھنية في تنمية بعض العاداتالخرائط ال

فروقاستجابات الطلبة على العادات وجود النتائج بينت متوسطاً، كما الفاعلة القراءة ومهارات الذھنية
العادات مستوى في ً إحصائيا لمتغيردالة ً تبعا الفاعلية القراءة ومهارات الجنس لصالح الذكور.الذھنية

) إلى معرفة أثر استراتيجية العادات الذھنية في االستيعاب 2015وھدفت دراسة السلطاني والجبوري (
القرائي لدى طالبات الصف الرابع من مدرسة الحوراء اإلعدادية للبنات التابعة لمديرية التربية في 

إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتوصلت طالبةً، وزعت(75)محافظة بابل. وقد بلغت عينة الدراسة 
النتائج إلى تفوق طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة في اختبار االستيعاب 

ًالقرائي، وأظهرت النتائج عدم وجود فرق جوھري في مستوى العادات تبعا القرائي واالستيعاب الذھنية
) التعرف على العالقة بين 2013ما ھدفت دراسة شقورة (لمتغيري التخصص والمستوى التحصيلي. ك

الذھنية، ومظاھر السلوك اإليجابي لدى طلبة جامعة األزھر بغزة، ومعرفة ما إذا كانت ھناك العادات
الدراسي، والتخصص، والجنس، فروق في كل من العادات المستوى إلى تُعزى اإليجابي والسلوك الذھنية

515ًوتكونت من ( غزة، وأظهرت النتائج أن مستوى امتالك –وطالبة من طلبة جامعة األزھر ) طالبا
عالقةطلبة جامعة األزھر لكل من العادات مرتفعاً، ووجود جاء اإليجابي السلوك الذھنية، ومظاھر

العادات أبعاد جميع بين ً إحصائيا دالة الذھنية والدرجة الكلية لمقياس السلوك اإليجابي، والسلوك موجبة
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اإليجابي.يجابي االجتماعياإل السلوك بعد على إحصائية داللة ذات فروق وجود ً أيضا النتائج وبينت
فروقاألكاديمي والعادات وجود عدم تبين العلمية، بينما الكليات لصالح التخصص لمتغير ً تبعا الذھنية

والجنس. الدراسي المستوى لمتغيري ً تبعا جوھرية
الذھنية وبين كفاءة الذات التعرف على العالقة االرتباطية بين العادات) 2013وھدفت دراسة الفضلي (

األكاديمية، ولتعرف على العادات الذھنية التي تسهم في التنبؤ بكفاءة الذات األكاديمية حسب متغيرات 
ًالدراسة، والتعرف إلى الفروق اإلحصائية في مستوى العادات تبعا األكاديمية الذات وكفاءة الذھنية

وطالبة94متغيرات الجنس، والتخصص، والمستوى التحصيلى. وقد تكونت عينة الدراسة من (ل ً ) طالبا
من طلبة كلية التربية بجامعة الكويت، وأشارت النتائج الى االرتباط اإليجابي بين إدراك الطلبة لكفاءتهم 

الذھنية كلما ارتفع طلبة للعاداتاألكاديمية وبين استخدامهم للعادات الذھنية، وأنه كلما ارتفع استخدام ال
الذھنية وكفاءة الذات لدى الطلبة، تقديرھم لكفاءتهم األكاديمية، كما بينت النتائج ارتفاع مستوى العادات

الذھنية بين الذكور وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في مستوى إدراك كفاءة الذات واستخدام العادات
ا عادة التفكير بمرونة الذي يرتفع لدى الذكور مقارنة باإلناث. كما تبين واإلناث لدى عينة الدراسة، عد

الذھنية بين ذوى التخصص عدم وجود فروق في ذلك في مستوى إدراك كفاءة الذات واستخدام العادات
دى العلمي واألدبي من طلبة كلية التربية من عينة الدراسة، عدا عادة االستعداد للتعلم المستمر التي ترتفع ل

التخصص العلمي مقارنة بالتخصص األدبي. وعدم وجود فروق في ذلك بين ذوى المستويات التحصيلية 
المختلفة من طلبة كلية التربية من عينة الدراسة.

) تقويم دور منهج القراءة في تنمية العادات الذھنية لدى المتعلمين وذلك 2009ھدفت دراسة الربعي (
) من المعلمين والمشـرفين 105فين، تكونت عينة الدراسة من (من وجهة نظر المعلمين والمشر

المسؤولين عـن تدريس مقررات القراءة بالمملكة العربية السعودية بمنطقة القصيم، وتوصلت الدراسة إلى 
ضعف الدور الذي تسهم به مناھج القراءة في تنمية العـادات الذھنية لدى المتعلمين من وجهة نظر 

ين، كما أشارت الدراسة إلى ضآلة االھتمام بالعادات الذھنية ضمن محتوى مقرر القراءة المعلمين والمشرف
بالصف األول الثـانوي، واختالف العادات الذھنية في مدى مناسبتها لمقرر القراءة من وجهة نظر 

.المعلمـين والمشرفين

لتعلم لمارزانو في تنمية ) دراسة بهدف التعرف على فاعلية نموذج أبعاد ا2009كما أجرى فتح هللا (
الذھنية لدى تالميذ الصف السادس في مدينة عنيزة االستيعاب القرائي المفاھيمي في العلوم والعادات

منهم (71السعودية. تكونت عينة الدراسة من ( وطالبة؛ ً التجريبية36) طالبا المجموعة في وطالبة ً ) طالبا
الضابطة. 35و( المجموعة في وطالبة ً وأسفرت نتائج الدراسة عن أن نموذج التعلم لمارزانو قد ) طالبا

أسهم في تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أقرانهم في المجموعة الضابطة في كل من االستيعاب 
الذھنية، كما بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين االستيعاب القرائي القرائي المفاھيمي والعادات

) دراسة 2006الذھنية لصالح أفراد المجموعة التجريبية. وأجرى سعيد (مارسة العاداتالمفاھيمي وم
بهدف معرفة أثر استخدام استراتيجية (حلل واسأل واستقص) في تدريس وحدات مختارة من مقرر 

ة الذھنية لدى طلبة األول الثانوي في محافظة القاھرة. وتكونت عينة الدراسالكيمياء على تنمية العادات
من (87من ( فتكونت التجريبية المجموعة ضابطة، أما كمجموعة وطالبة ً وطالبة، 86) طالبا ً ) طالبا

الذھنية لصالح وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق في مستوى المهارات الذھنية المكونة للعادات
ال المجموعتين نتائج بين فروق وجود عدم ً أيضا النتائج التجريبية، وبينت تجريبية والضابطة المجموعة

الذھنية لدى الذكور كلما نجحت المرتبطة بمتغير الجنس؛ أي كلما نجحت االستراتيجية في تنمية العادات
المستوى. بنفس اإلناث لدى اكتسابها في ً أيضا

مشكلة الدراسة
ًالعاداتتعلميُعد مهما ھذه رزوتبالجامع،التعليمذلكفيبماالدراسيةالمراحلجميعفيالذھنية
على حل الطلبةتساعدوكذلكالذھنية،العاداتوممارسةالواعي،التفكيرعلىالطلبةتدريبفياألھمية

معالجة السلبيات علىتساعدھمأنهاإلىباإلضافةالقرار،واتخاذالموقفيةوالصراعاتالذھنيةاألزمات
مع اآلخرين والتفاعلالعملمهاراتوتطورالمهمة،إنهاءفيالمثابرةعلىوتحثهمإيجابيات،لتصبح
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من ال يتمكنعندمااإلجابةعنالبحثفيمرونةأكثرالطالبيصبحممارستهاوفي. 2016)بربخ،(
وصوالًالذھنية البسيطةبالعملياتبدءاًالذھنيةالعملياتمنمجموعةتشكيلعلىتساعدوھيمعرفتها،

أكثرالمتعلمأنها تجعلكماالفكري،نتاجهتطويرمنالفرديمكنمماالمعقدة؛إلى العمليات الذھنية
أحكامصائبة وإصدارقراراتاتخاذعلىوتساعدهتعلمه،بقيادةلهوتسمحللمسؤوليةاستقاللية، وتحمالً

وتحسينها؛ومهارات تفكيرهقدراتهمستوىورفعالتفكيرعملياتتنظيمفيإلى مساعدتهباإلضافةسليمة،
الثقةوتبثوالقلق،نوبات الخوفكبحمنالمتعلمينتمكنأنهاكمااألكاديمي.مستواهتحسينعنهينتجمما
وأفعالهمأقوالهمفيالدقةوالبحث عنأمورھمكافةفيالتفكيرإمعانعلىتشجيعهمخاللمننفوسهمفي
باستخدامجمعهايمكنتعلى بياناتعتمدالتيوالبراھيناألدلةبكافةذلكمدعمينعنهااإلفصاحقبل

ًأكثرالمتعلمتجعلوھيالحواس، ًوأكثرتعلمهأثناءنشاطا 2017).الموجي، (بعملية تعلمه وعيا

من يصلونتّميزعلىيعملالشخصيةالعاداتضمنوإدخالهاوتطويرھاالذھنيةالعاداتاكتسابإّن
لدى الجيدةالعلميةالسلوكياتتنميةفيداتالعاھذهتساعدكمااألماكن،جميعفيأدائهمفيإلى القمة

كعادةللحياةالمفيدةالعاداتاكتسابعلىتساعدھمالذھنية للطلبةالعادات؛ فتعليم2015)الطلبة (الفالح، 
المنفتحالذھنعادةتكسبهموكذلكبها،يبدؤونالتياألعمالإنهاءعلىيساعدھماإلصرار، والمثابرة بما

المتعلميقوممعاييروفقبهايقومالتيالمهمةمتطلباتضوءفيبدقةالتخطيطعلىلمتعلموتدريب اللتعلم
ھذهتؤتي). وحتىArnone, 2007المسؤولية (تحملعلىوتدريبهضوئهافيأدائهبوضعها بنفسه لتقييم

ًالذھنية وتنميتهاالعاداتتعلمويكونثمارھااألھمية نموعلىتساعدتعليميةبيئة توافرمنال بدإيجابيا
بمجموعةتتصفأنيجبالبيئةوھذهالذھنية السليمة،التفكير والعاداتومهاراتالذكياألداءوازدھار

؛ 2014؛ عمران، 2015الفالح، (ذكرتها الدراسات السابقة في ھذا المجال كماوھيالمواصفات،من
علىقادرونالطلبةجميعبأن. واإليمان) Costa & Kallick, 2006؛ Burgess, 2012؛2014القضاة، 

لمشكالتالطلبةتعريضلتحقيقه، ويجبالسعيينبغيتربويھدفھوالتفكيرأنالطلبةالتفكير، وإدراك
التعليميةالبيئةاألخطار، وتوفيروتحملالتهديدمنخاليةتعليميةبيئةالتفكيرية، وإيجادقدراتهمتتحدى
العقليالمستوىمعمتوافقةبطريقةالذكاءتنميالتيالنشاطاتعلى عرضلبالمؤثرات، والعمالغنية

لطالبه.الحسنةالقدوةالمعلميكونأنالضروريللطلبة، ومن
ممارسة مهارات القراءة الفاعلة من جهة أخرى في الذھنية من جهة وضرورةالعاداتألھميةونظراً

ھذهجاءت فكرةالتعليمية والحياتية،المختلفةبجوانبهاحياتهمسارعلىذلكحياة الطالب الجامعي، وتأثير
طلبةلدىومدى شيوعهاالذھنية ومهارات القراءة الفاعلةالعاداتھذهمستوىللتعرف علىالدارسة

الجامعات الفلسطينية في محافظة طولكرم.

أھمیة الدراسة
د األخرى، إذ إن المالحظ بشكل عام أن القراءة ھي من أھم المواد الدراسية لصلتها الوثيقة بالموا

الطالب الذي يتفوق فيها يتفوق في المواد األخرى، فال يستطيع أي طالب أن يظهر تميزه في أية مادة إال 
أمامهم المجال تفسح المتعلمين، ألنها تفيد التي الدروس أھم من مهاراتها. فهي على مسيطراً كان إذا

).2009عها (شريف، لإلفادة من الكتب في الدروس جمي
القرائية العملية استراتيجيات لتفعيل عنايته يوجه أن المدرس مسؤوليات من فإن تقدم ما على وبناًء
التي تسهل على الطلبة فهم المعلومات واستيعاب المفاھيم األساسية في المادة التي يدرسونها، وتعد 

تحقيق خطوات إيجابية لتعزيز بيئة التعلم العادات الذھنية من االستراتيجيات التي تساعد المدرس في
الصفي، وتمكن المتعلمين من معالجة الموضوعات الدراسية مهما كانت درجة صعوبتها عن طريق 

). وتتيح لهم الفرصة لإلبداع من خالل التعبير عن األفكار، Hayes, 2005تنشيط معرفتهم السابقة (
لقاتهم الشخصية، إذ ال تكون عنايتهم متركزة على تعدد وطرح األسئلة والقضايا المرتبطة بحياتهم ومتع

وذلك ،اإلجابات الصحيحة التي يعرفونها، بل على الكيفية التي يتصرفون بها عندما ال يعرفون الجواب
من خالل مالحظة مقدرة الطلبة على إنتاج المعرفة أكثر من مقدرتهم على استرجاعها وتذكرھا 

).(Tamra & Tassel, 2006و أساليب التربية الحديثة إلى تنشيط العادات الذھنية لدى المتعلمين وتدع
في مراحل التعليم جميعها إذ يرى "مارزانو" إن العادات الذھنية الضعيفة تؤدي عادة إلى تعلم ضعيف 



ھارات القراءة الفاعلة لدى طلبة الجامعات الفلسطینیة في محافظة طولكرمالعادات الذھنیة في عالقتھا بم

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY,Volume 4, Issue 1, Summer 2019

 ,Costa). كذلك يشير كوستا (2012بغض النظر عن مستوى المتعلم في المهارة والقدرة (طراد، 

مال استعمال العادات الذھنية يسبب الكثير من القصور في نتائج العملية التعليمية، ) إلى أن إھ2008
نمط أيضاً، فهي واستعمالها عليها العمل كيفية معرفة ھي المعلومات، بل امتالك ليست الذھنية فالعادات

ا على نمط سابق. من السلوكيات الذكية، تقود المتعلم إلى إنتاج المعرفة وليس استذكارھا أو إعادة انتاجه
الكتساب طريقة أفضل طبيعته، وإن من جزءاً تصبح الذھنية، حتى العادات ممارسة المتعلم على فإن لذا
ھذه العادات وتنميتها تقديمها للمتعلمين وممارستهم لها في مهمات تمهيدية بسيطة، ثم تطبيقها على مواقف 

واإل الخطوات من مجموعة استعمال تعقيداً، ويمكن جراءات واالستراتيجيات في مساعدة الطلبة على أكثر
اكتساب العادات الذھنية أثناء تدريس المقررات الدراسية المختلفة، على أن يجري تعزيزھا بصورة 

الجوانب.)Costa, 2001مباشرة وصريحة ( في الدراسة أھمية تلخيص يمكن ذكره سبق ما على وبناًء
:اآلتية

لتواصل بين أبناء المجتمع.* أھمية اللغة كونها وسيلة ل
* أھمية القراءة كونها مفتاح الحياة وسرھا.

* أھمية االستيعاب القرائي كونه يمثل جوھر عملية القراءة.
* أھمية العادات الذھنية بوصفها نمط من السلوكيات الذكية تقود المتعلم إلى إنتاج المعرفة.

ينضج فيها تفكير الطلبة وتنمو قدرتهم على الفهم * أھمية المرحلة الجامعية بوصفها المرحلة التي
والتحليل والتركيب والتقويم، وتتبلور فلسفة الحياة وبناء األفكار والقيم والمعتقدات.

أھداف الدراسة
تسعى ھذه الدراسة إلى تحقيق عدة أھداف ھي:

الفلسط*  الجامعات طلبة لدى ً شيوعا وأكثرھا الذھنية العادات أھم إلى ينية في محافظة التعرف
طولكرم.

محافظة*  في الفلسطينية الجامعات طلبة لدى ً شيوعا وأكثرھا الفاعلة القراءة مهارات أھم إلى التعرف
طولكرم.

الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بين العادات الذھنية ومهارات القراءة الفاعلة لدى طلبة * 
الجامعات الفلسطينية في محافظة طولكرم.

تحقق من داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات طلبة الجامعات الفلسطينية ال* 
والتخصص. لمتغيري: الجنس ً تبعا الفاعلة القراءة ومهارات الذھنية العادات في طولكرم محافظة في

أسئلة الدراسة
لتحقيق أھداف الدراسة السابقة تم فحص األسئلة اآلتية:

طولكرم؟ما العادا*  محافظة في الفلسطينية الجامعات طلبة لدى ً شيوعا األكثر الذھنية ت
طولكرم؟*  محافظة في الفلسطينية الجامعات طلبة لدى ً شيوعا األكثر الفاعلية القراءة مهارات ما
ھل توجد عالقة ارتباطية بين العادات الذھنية ومهارات القراءة الفاعلة لدى طلبة الجامعات * 

ية في محافظة طولكرم؟الفلسطين
في*  الفلسطينية الجامعات طلبة الستجابات الحسابية المتوسطات بين ً إحصائيا دالة فروق توجد ھل

العلمي؟ والتخصص الجنس لمتغيرين ً تبعا الذھنية العادات في طولكرم محافظة
الجامعات*  طلبة الستجابات الحسابية المتوسطات بين ً إحصائيا دالة فروق توجد الفلسطينية في ھل

العلمي؟ والتخصص الجنس لمتغيرين ً تبعا الفاعلة القراءة مهارات في طولكرم محافظة

المفاھیم اإلجرائیة

) بأنها نزعة الفرد نحو Costa, 2001(يعرفها كوستا): (* العادات الذھنیة
رة، وعندما تكون اإلجابة أو الحل التصرف بطريقة ذكية لدى مواجهة مشكلة ما يكتنفها الغموض أو الحي

غير متوفر وغير جاھز لديه. وتتبنى الدراسة الحالية تعريف العادات الذھنية بأنها ممارسات ذھنية لدى 
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األفراد تؤدي إلى زيادة التركيز وتحقق نتائج إيجابية في العملية التعليمية بشكل خاص وفي الحياة بعامة. 
عل يحصل بالدرجة ً إجرائيا يها الطالب الجامعي على المقياس المعد لهذا الغرض والمكون من وتقاس

) عادة من العادات الذھنية وفق نظرية كوستا وكاليك.16(

ھي عملية ذھنية نفسية تشمل تفسير الرموز أو الكلمات التي يتلقاھا القارئ عن طريق * القراءة:
الرموز، وتُ ومعاني الشخصية الخبرة بين الربط وتتطلب النُّطقعينيه بأنها: َصْوت لغة القراءة عرف

األحرف، 1985بالكالم المكتوب (الرازي،  إلى ف التعرُّ بأنها: إمكانيّة فت ُعِرّ فقد ً اصطالحا ا ). أمَّ
صحيح (شريف،  بشكٍل جميعها، ونُطقها بأنَّها2009والكلمات ً أيضا القراءة تعريف تّم قدرة على :). كما

العديدة، وُم موز الرُّ معهانُطق التفاُعل فهمها، وتحليلها، وإمكانيّة ).2009(الديلمي وحراحشة، حاَولة

أوالً؛):* القراءة الفاعلة ( الديناميكي ھما: األداء متصلتين عمليتين من تتكون
المعنى تفسير خاللها من ويتم ثانياً؛ ذھنية مكتوب. وعملية ھو كما الفسيولوجية االستجابات وتشمل أي

التفكير واالستنتاج والتحليل والتفسير وإبداء الرأي واإلبداع.

بمثابة الطرق واألساليب الفعالة الستخدام (الوقت والمكان والطرق وھيمهارات القراءة الفاعلة: *
التي، واألساليب الالزمة) واالستفادة منهما بأقصى حد ممكن بالدرجة الدراسة ھذه في ً إجرائيا وتقاس

عليها المفحوص على المقياس المعد لهذا الغرض.يحصل

إجراءات الدراسة

الدراسة ًأوالً: منهج التعرفأجلمنعليهاالمراد الحصولوالمعلوماتالبحثطبيعةمن: انطالقا
الباحث استخدمطولكرم، فقدمحافظةفيالفلسطينيةالجامعاتطلبةلدىالعادات الذھنية الشائعةعلى

االرتباطيالوصفيالمنهجألنوذلكالدراسة،لهذهالمناسبالمنهجفهوي االرتباطي،الوصفالمنهج
ًالمتغيراتبينالعالقةدرجةويصفبين المتغيرات،العالقةيدرس كميا ً مقاييسباستخداموذلكوصفا
عملفيالعالقاتھذهاستخدامأوالمتغيرات،بينالعالقاتوصفاالرتباطيأغراض المنهجومنكمية،

لهذهاألنسبھواالرتباطيالمنهجأنيعتقد الباحثلهذا).2019بركات، (بهذه المتغيرات تتعلقتنبؤات
والموضوعية.الدقةيضمنالذيبالشكلويحقق أھدافهاالدراسة

الدراسة:  تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المسجلين في الجامعات في محافظة ثانیاً: مجتمع
وھي: جامعة القدس المفتوحة (فرع طولكرم)، والنجاح الوطنية (كلية الزراعة والبيطرة)، طولكرم 

والتسجيل9558وفلسطين التقنية خضوري، والبالغ عددھم ( القبول إحصائيات وفق وطالبة، وذلك ً ) طالبا
لمتغيري2018/2019لهذه الجامعات للفصل األول من العام الدراسي ( ً تبعا موزعين الجنس ). وھم

) اآلتي:1والجامعة كما ھو مبين في الجدول (

والجامعةی): توزجدول ( الجنس لمتغیري ً تبعا الدراسة مجتمع أفراد ع
الجنس

الجامعة

اإلناثالذكور
النسبة المئویةالمجموع النسبة العدد

المئویة
النسبة العدد

المئویة
%312237%196763%115537القدس المفتوحة
%88510%32737%55863النجاح الوطنیة

%444753%257958%186842فلسطین التقنیة خضوري
%8454100%487358%358142المجموع

الدراسة الطبقيyة423: تكونyت عينyة الدراسyة مyن (ثالثاً: عینة بالطريقyة اختيyارھم وطالبyة، تyم ً ) طالبyا
والجا الجنس لمتغيري ً تبعا ) مyن المجتمyع األصyلي، حيyث تyم اختيyار أفyراد ھyذه %5معة بنسyبة (العشوائية
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الدراس��ة لمتغي��رات ً تبع��ا موزع��ون والتس��جيل. وھ��م القب��ول ب��رامج باس��تخدام الجامعي��ة األرق��ام وف��ق العين��ة
) اآلتي:2المستقلة كما ھو مبين في الجدول (

والجامعةی): توزجدول ( الجنس متغیرات إلى ً تبعا الدراسة عینة والتخصصع
النسبة المئویةالعددالمستوىالمتغیرات
0. 17842ذكورالجنس

0. 24558إناث

0. 15737القدس المفتوحة (فرع طولكرم)الجامعة

0. 4210النجاح الوطنیة (كلیة الزراعة والبیطرة)

0. 22453فلسطین التقنیة خضوري

0. 9021مواد نظریة (أدبیة)التخصص

0. 13031اد تطبیقیة (علمیة)مو

0. 20348مواد تجاریة واقتصادیة

الدراسة : لتحقيق أھداف الدراسة استخدم مقياسان ھما:رابعاً: أدوات

بعد اطالع الباحث على األدب التربوي النظري والدراسات السابقة * مقیاس العادات الذھنیة:
د من المقاييس النفسية العربية واألجنبية بهذا المجال المتعلقة بمشكلة الدراسة، واالطالع على العدي

؛ كاظم، Burgess, 2012؛ 2015؛ السلطاني والجبوري، 2016؛ بربخ، 2018(الطويرقي وعيسى، 
)، تبنى الباحث مقياس العادات الذھنية Costa & Kallick, 2007؛ 2007؛ جرادين والرفوع، 2011

) عادة 16) فقرة موزعة على (260)، والذي يشتمل على (Costa & Kallick, 2006لكوستا و كاليك (
لدىالعادات الذھنية الشائعةعلىالتعرفأجلباستخدام ھذا المقياس منمن العادات الذھنية. وقام الباحث

) فقرة 80مكونة من (بعد تطوير صورة مختصرة منهفي محافظة طولكرم بفلسطين،الجامعةطلبة
عادة ذھنية. بحيث يجيب المفحوص على ھذه الفقرات وفق مقياس ليكرت )16إلى (موزعة بالتساوي

)Likertالمقياس ھذا على الدرجة تتراوح البدائل، وھي (دائماً/ غالباً/ أحياناً/ نادراً/ أبداً)، حيث ) خماسي
الدر5ما بين ( فإن بأبداً، وبذلك اإلجابة حال في واحدة ودرجة ً بغالبا اإلجابة حال في جة ) درجات

المرتفعة على المقياس تشير إلى ارتفاع مستوى استخدام العادات الذھنية، بينما تشير الدرجة المنخفضة 
عليه إلى انخفاض مستوى استخدام ھذه العادات الذھنية، ولتفسير وتقييم استجابات المفحوصين على ھذه 

المقياس اعتمد المعيار اآلتي:
ستوى منخفض في العادات الذھنية.)                   م2. 33أقل من (-
)                مستوى متوسط في العادات الذھنية.3. 66–2. 33(-
.)                 مستوى مرتفع في العادات الذھنية3. 66أكثر من (-

) Trustess Validityتم التحقق من صدق المقياس بطريقتين ھما: صدق المحكمين (االختبارصدق
علم النفس والمناھج واألساليب واإلرشاد فيالمتخصصينالمحكمينمنقياس على مجموعةبعرض الم

وسالمة من أجله،أعدلماالمقياسمناسبةمنالتحققبهدف) محكمين،9النفسي والتربوي بلغ عددھم (
ء اجراتممالحظات المحكمينضوءوفيفيه،وضعتالذيللمجالمنهاكلالفقرات، وانتماءصياغة

) فقرة. والطريقة الثانية ھي 80المناسبة، وصياغة المقياس بصورته النهائية والمكون من (التعديالت
وطالبة،50)؛ إذ طبق المقياس على عينة استطالعية بلغت (Construct Validityصدق البناء ( ً ) طالبا

بالبعد والمقياس ككل كما كل فقرةارتباطقيم معامالتاستخراجوتمارتباط بيرسونمعاملاستخدمكما
) اآلتي:3ھو مبين في الجدول (
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ككلالفقرة بالبعد والمقیاسارتباط): قیم معامالتجدول (
رقم 
الفقرة

مع مع البعد
المقیاس

رقم 
الفقرة

مع مع البعد
المقیاس

رقم 
الفقرة

مع مع البعد
المقیاس

رقم 
الفقرة

مع مع البعد
المقیاس

38 .033 .045.027 .050 .030 .045 .033 .0*
71 .048 .056 .030 .072 .051 .059 .027 .0

67 .041 .065 .044 .081 .055 .076 .037 .0

65 .065 .074 .045 .075 .061 .077 .031 .0

37 .053 .074 .027 .050.034 .067 .031 .0

55 .030 .036 .028 .058 .047 .043 .027 .0

64 .038 .062 .050 .065 .054 .055 .034 .0

66 .054 .060 .034 .071 .059 .070 .036 .0

69 .041 .072 .051 .066 .042 .043 .039 .0

57 .030 .072 .028 .054 .047 .054 .027 .0

65 .035 .052 .031 .039 .033 .048 .025 .0

72 .053 .070 .042 .066 .032 .076 .064 .0

63 .044 .075 .055 .073 .036 .076 .055 .0

77 .052 .076 .031 .073 .038 .073 .052 .0

65 .035 .052 .043 .073 .033 .070 .025 .0

41 .025 .054 .039 .056 .029 .043 .046 .0

60 .048 .065 .045 .077 .049 .069 .047 .0

67 .038 .063 .034 .077 .057 .082 .058 .0

70 .055 .083 .066 .070 .053 .073 .046 .0

73 .026 .063 .039 .062 .029 .043 .047 .0

)α ≥05 .0أو α ≥01 .0* جميع القيم دالة عند مستوى الداللة (

ع قيم معامالت االرتباط سواء بين الفقرات والمجال أم مع المقياس ) السابق أن جمي3يوضح الجدول (
بين ( ما القيم ھذه تراوحت إحصائياً، إذ دالة ھي ) بين الفقرات والمجال، كما 0. 83–0. 36ككل

) 0. 25) ما بين الفقرات والمقياس ككل. وقد اعتمدت القيمة (0. 66–0. 25تراوحت ھذه القيم ما بين (
). كما استخرجت Rest, 1986كمعيار لقبول الفقرة سواء مع المجال أم مع المقياس ككل (كحد أدنى 

) اآلتي:4معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية على المقياس فكانت كما ھو مبين في الجدول (

): قیم معامالت االرتباط بین األبعاد والدرجة الكلیة على المقیاسجدول (
معامل االرتباطالرقممعامل االرتباطالرقممعامل االرتباطالرقماالرتباطمعامل الرقم
174 .0*562 .0*973 .0*1352 .0*
266 .0*674 .0*1076 .0*1457 .0*
369 .0*765 .0*1158 .0*1574 .0*
465 .0*872 .0*1261 .0*1665 .0*

)α ≥01 .0الداللة (* جميع القيم دالة عند مستوى 

) السابق أن قيم معامالت االرتباط بين المجاالت المختلفة والمقياس ككل تراوحت 4يوضح الجدول (
الداللة (0. 76–0. 52بين ( مستوى عند ً إحصائيا دالة جميعها ).α ≥01 .0)، وھي

ھما: طريقة اإلعادة من أجل التحقق من ثبات مقياس العادات الذھنية اعتمدت طريقتينثبات المقیاس:
)Test Retest) باستخدام معامل بيرسون (Pearson's Coefficient of Correlation وطريقة ،(

). Cronbach Alpha) باستخدام معادل كرونباخ ألف (Internal Consistencyاالتساق الداخلي (
خ50وذلك بتطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من ( وطالبة ً ارج العينة الفعلية، فكانت قيم ) طالبا

) اآلتي:5وفق ھاتين الطريقتين كما ھو مبين في الجدول (معامالت الثبات
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): قیم معامالت الثبات لمقیاس العادات الذھنیة بطریقتین اإلعادة واالتساق الداخليجدول (
طریقة العادات الذھنیةالرقم

اإلعادة
طریقة 
االتساق

طریقة العادات الذھنیةالرقم
اإلعادة

طریقة 
االتساق

التفكير والتوصيل 0. 066. 68المثابرة
بوضوح ودقة

74 .077 .0*

جمع البيانات باستخدام 0. 067. 69التحكم بالتهور
جميع الحواس

66 .063 .0

–التصور –الخلق 0. 071. 61االصغاء بتفهم وتعاطف
االبتكار (التجديد)

69 .068 .0

0. 072. 68االستجابة بدھشة ورھبة0. 063. 72التفكير بمرونة

االقدام على مخاطر 0. 062. 74التفكير ما وراء التفكير
مسؤولة

64 .068 .0

0. 073. 66إيجاد الدعابة0. 061. 59الكفاح من أجل الدقة

0. 072. 69لتفكير التبادليا0. 069. 67التساؤل وطرح المشكالت

تطبيق المعارف الماضية 
على أوضاع جديدة

االستعداد الدائم للتعلم 0. 067. 65
المستمر

67 .069 .0

)α ≥01 .0* جميع القيم دالة عند مستوى الداللة (

0. 59بين () السابق أن قيم معامالت الثبات لمقياس العادات الذھنية قد تراوحت ما5يوضح الجدول (

) بطريقة االتساق الداخلي، 0. 77–0. 61) بطريقة إعادة االختبار، بينما تراوحت ما بين (0. 74–
الداللة ( مستوى عند ودالة مرتفعة ً جميعا ). وھي قيم أعلى من الحد األدنى المقبول للثبات α ≥01 .0وھي

)، وھذا مؤشر على أن ھذا Campell & Stanley, 1993) كما يرى كامبل وستانلي (0. 60وھو (
المقياس يتمتع بمستوى مقبول من الثبات، ويمكن االعتماد عليه في التطبيق النهائي وتحقيق أھداف 

الدراسة.

بعد مراجعة عدد من ): مقیاس مھارات القراءة الفاعلة (
 & Kirchner؛ Rosyid & Ghufron, 2018الدراسات النظرية واألمبريقية العربية واألجنبية (

Mostert, 2017 ؛Thompson, 2017 ؛Grohol, 2016 ؛McGeown et al, 2015 ،؛ حسين
)، قام الباحث بتحديد المصطلحات األساسية Writer, 2008؛ 2009؛ فتح هللا، 2013؛ الفضلي، 2015

ات أو فقرات إجرائية قابلة الخاصة بالقراءة الفاعلة ومظاھرھا وخصائصها، وترجمة ذلك إلى عبار
للقياس بهدف الحصول على أداة سيكومترية تناسب طبيعة الدراسة وھدفها وعينتها، وتكون المقياس في 

) فقرة، موزعة على ثالثة مجاالت ھي: مجال المهارات المتعلقة بوقت القراءة 43صورته األولية من (
) فقرات، 11كان القراءة الفاعلة ويتكون من () فقرات، والمجال المتعلق بم12الفاعلة ويتألف من (

) فقرة، بحيث يجيب المفحوص على ھذه 20والمجال المتعلق بطرق القراءة الفعالة وأساليبها ويتشكل من (
ما/ قليالً/ قليالLikertًالفقرات وفق مقياس ليكرت ( حد جداً/ كثيراً/ إلى البدائل، وھي (كثيراً ) خماسي

ال تتراوح ودرجة5درجة على ھذا المقياس ما بين (جداً)، حيث جداً بكثير اإلجابة حال في ) درجات
مستوى ارتفاع إلى تشير المقياس على المرتفعة الدرجة فإن جداً، وبذلك بقليل اإلجابة حال في واحدة
استخدام مظاھر القراءة الفاعلة، بينما تشير الدرجة المنخفضة عليه إلى انخفاض مستوى استخدام ھذه 

لمظاھر، ولتفسير وتقييم استجابات المفحوصين على ھذه المقياس اعتمد المعيار اآلتي:ا

)                       مستوى منخفض الستخدام القراءة الفاعلة2. 33أقل من (-
مستوى متوسط الستخدام القراءة الفاعلة)3. 66–2. 33(-
مستوى مرتفع الستخدام القراءة الفاعلة)         3. 66أكثر من (-
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 Trustessم التأكد من صدق المقياس بطريقتين: األولى، صدق المحكمين (تصدق المقیاس:

Validity من خالل عرض المقياس بصورته األولية على لجنة من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص (
) محكمين. وقد 9اإلرشاد النفسي والتربوي بلغ عددھم (في مجاالت علم النفس والمناھج واألساليب و

طلب منهم إبداء الرأي حول فقرات المقياس بهدف التأكد من مناسبتها للمفهوم المراد قياسه والمجال التي 
تنتمي إليه، وبعد تحليل مالحظات المحكين تم حذف فقرتين من فقرات المقياس بسبب تكرار موضوعها 

) باستخدام معادلة بيرسون إذ Construct Validityيقة الثانية ھي صدق البناء (مع فقرات أخرى. والطر
وطالبة50حسبت معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية للدراسة وحجمها ( ً ) طالبا

) اآلتي:6للفقرات والمجال والمجموع الكلي للمقياس فكانت كما ھو مبين في الجدول (

ككلالفقرة بالبعد والمقیاسارتباطمعامالت): قیم جدول (
رقم 
الفقرة

رقم مع المقیاسمع المجال
الفقرة

رقم مع المقیاسمع المجال
الفقرة

مع المقیاسمع المجال

58 .037 .044 .057 .054 .033 .0

75 .058 .011 .023 .071 .058 .0

66 .048 .068 .044 .081 .055 .0

69 .062 .077 .046 .070 .069 .0

47 .063 .073 .047 .052 .044 .0

58 .031 .029 .038 .048 .057 .0

63 .026 .072 .057 .061 .064 .0

76 .053 .056 .037 .071 .059 .0

63 .041 .071 .057 .067 .048 .0

28 .030 .070 .038 .064 .047 .0

55 .032 .057 .041 .049 .027 .0

66 .069 .068 .069 .064 .057 .0

61 .079 .079 .059 .033 .053 .0

52 .067 .067 .051 .0

)22) باستثناء الفقرة (α ≥01 .0* جميع القيم دالة عند مستوى الداللة (

) السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط سواء بين الفقرات والمجال أم مع المقياس 6يوضح الجدول (
الفقرة ( باستثناء ً إحصائيا دالة ھي ) بين الفقرات0. 81–0. 11)، إذ تراوحت ھذه القيم ما بين (16ككل

) ما بين الفقرات والمقياس ككل. وقد اعتمدت 0. 79–0. 23والمجال، كما تراوحت ھذه القيم ما بين (
). كما Rest, 1986) كحد أدنى كمعيار لقبول الفقرة سواء مع المجال أم مع المقياس ككل (0. 25القيمة (

ة عليه فكانت كاآلتي: المجال استخرجت معامالت االرتباط بين المجاالت الفرعية للمقياس والدرجة الكلي
) أصبح 16). وبعد حذف الفقرة (0. 82)، والمجال الثالث (0. 71)، والمجال الثاني (0. 73األول (

) فقرات لكل من المجال األول 10) فقرة موزعة إلى (40مقياس مهارات القراءة الفاعلة مكون من (
) فقرة للمجال الثالث.20والثاني و(

أجل التحقق من ثبات مقياس مهارات القراءة الفاعلة اعتمدت طريقتين ھما: طريقة من ثبات المقیاس:
Testاإلعادة ( Retest) باستخدام معامل بيرسون لالرتباط (Pearson's Coefficient of 

Correlation) وطريقة االتساق الداخلي ،(Internal Consistency باستخدام معادل كرونباخ ألف (
)Cronbach Alpha) من50). وذلك بتطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من وطالبة ً ) طالبا

) اآلتي:7وفق ھاتين الطريقتين كما ھو مبين في الجدول (خارج العينة الفعلية، فكانت قيم معامالت الثبات
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الداخلي): قیم معامالت الثبات لمقیاس مهارات القراءة الفاعلة بطریقتي اإلعادة واالتساقجدول (
طریقة االتساقطریقة اإلعادةمجاالت مهارات القراءة الفاعلةالرقم

0. 079. 78وقت القراءة الفاعلة

0. 077. 72مكان القراءة الفاعلة

0. 083. 81طرق القراءة الفاعلة وأساليبها

0. 080. 76الكلي

)α ≥01 .0* جميع القيم دالة عند مستوى الداللة (

0. 72) السابق أن قيم معامالت الثبات لمقياس العادات الذھنية قد تراوحت ما بين (7يوضح الجدول (

) بطريقة االتساق الداخلي، وھي 0. 83–0. 77) بطرقة إعادة االختبار، بينما تراوحت ما بين (0. 81–
الداللة ( مستوى عند ودالة مرتفعة ً د األدنى المقبول للثبات وھو ). وھي قيم أعلى من الحα ≥01 .0جميعا

)، وھذا مؤشر على أن ھذا المقياس Campell & Staney, 1993) كما يرى كامبل وستانلي (0. 60(
يتمتع بمستوى مقبول من الثبات، ويمكن االعتماد عليه في التطبيق النهائي وتحقيق أھداف الدراسة.

اإلحصائیة: الوسائلإلجابة عن أسئلتها استخدمتأھداف الدراسة والتحقيقخامساً: المعالجات
:الوصفية والتحليلية اآلتيةاإلحصائية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية.-1
(Ttest Two Independent Sample).مستقلتين التائي لعينتيناالختبار-2

Two) (4×2تحليل التباين الثنائي (-3 Way ANOVA.(
– Cronbach).ألفا (-كرونباخ لةمعاد-4 Alpha Formula

) للمقارنات البعدية.LSDاختبار (-5

نتائج الدراسة
الجامعات طلبة لدى ً شیوعا األكثر الذھنیة العادات وھو: ما األول بالسؤال المتعلقة أوالً: النتائج

الفلسطینیة في محافظة طولكرم؟
لحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة لإلجابة عن ھذا السؤال حسبت المتوسطات ا

) اآلتي:8على مقياس العادات الذھنية، فكانت كما ھو مبين في الجدول (

): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة والتقییم الستجابات أفراد جدول (
الدراسة على مقیاس العادات الذھنیة

المتوسط العادات الذھنیةلسليالتسالرتبة
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

النسبة 
التقییمالمئویة

مرتفع85. 048. 459. 27المثابرة
مرتفع83. 044. 466. 17التفكير التبادلي

مرتفع83. 020. 469. 16التفكير والتوصيل بوضوح ودقة
مرتفع82. 073. 468. 14االصغاء بتفهم وتعاطف

مرتفع82. 061. 461. 13الكفاح من أجل الدقة
مرتفع82. 037. 461. 12التحكم بالتهور

تطبيق المعارف الماضية على أوضاع 
جديدة

مرتفع82. 001. 464. 10

مرتفع81. 054. 461. 08إيجاد الدعابة
مرتفع81. 033. 464. 07التفكير ما وراء التفكير

مرتفع80. 068. 463. 03جمع البيانات باستخدام جميع الحواس
مرتفع80. 024. 471. 01االستعداد الدائم للتعلم المستمر

مرتفع79. 053. 372. 98االستجابة بدھشة ورھبة
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مرتفع047.79. 376. 97االقدام على مخاطر مسؤولة
مرتفع78. 081. 369. 94التساؤل وطرح المشكالت

مرتفع78. 076. 364. 93التفكير بمرونة
مرتفع77. 036. 377. 87االبتكار (التجديد)–التصور –الخلق 

مرتفع. . . الكلي

سة لمظاھر العادات الذھنية كانت مرتفعة وفي ) السابق، أن تقديرات أفراد الدرا8يوضح الجدول (
)، 4. 27–3. 87جميع مجاالت ھذه العادات، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لهذه العادات ما بين (

4ً. 06كما بلغ المتوسط الكلي للعادات الذھنية ( ارتفاعا األكثر الخمس العادات كانت مرتفع. وقد ) وھو
الجامعات طلبة لدى ً ھي وفق الترتيب التنازلي اآلتي: المثابرة، والتفكير التبادلي، والتفكير وشيوعا

والتوصيل بوضوح ودقة، واإلصغاء بتفهم وتعاطف، والكفاح من أجل الدقة. بينما كانت العادات الخمس 
اآلتي: الخلق التصاعدي الترتيب على ھي وشيوعاً ً انخفاضا االبتكار (التجديد)، –التصور –األقل

كير بمرونة، والتساؤل وطرح المشكالت، واإلقدام على مخاطر مسؤولة، واالستجابة بدھشة ورھبة. والتف
 ,Rosyid & Ghufronولدى مقارنة ھذه النتيجة مع الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع دراسات (

؛ 2013؛ شقورة، 2016؛ بربخ، 2017؛ العساف، Ersen; Ezentas & Altun, 2018؛ 2018
)؛ التي أظهرت نتائجها ارتفاع مستوى العادات الذھنية لدى األفراد، بينما تعارضت مع 2013ي، الفاضل

)؛ التي أظهرت نتائجها أن 2009؛ الربعي، 2015؛ حسين، Kirchner & Mostert, 2017دراسات (
م مستويات ھذه العادات تتوفر بمستوى متوسط أو منخفض لدى األفراد. مما يشير إلى أن أفراد العينة لديه

متفاوتة لكنها جيدة في العادات الذھنية، وجاءت عادة المثابرة في المرتبة األولى وذلك لما تتسم به من 
التهور عن بعيداً بالدقة تتصف محكمة معرفة إلى الوصول أجل من المستمر العمل لعادات الطلبة تمكين

. لقوية لدى الفرد لتحقيق أقصى دقة ممكنةوالتسرع من خالل التدقيق في فحص األشياء مع توافر الرغبة ا
وتفسر ھذه النتيجة بأن الطلبة الجامعيين لهم خبرات ويمتلكون قدرات عقلية ظاھرة في سلوكياتهم اليومية 
التي يستخدمونها بشكل شبه يومي، وقد يعود ذلك إلى استخدام أنماط عقلية مختلفة في مواجهة المواقف 

لحياة اليومية بشكل عام، وكانت ھذه العادات الذھنية على اختالف الدراسية بشكل خاص، ومواقف ا
أنواعها ومظاھرھا بمستوى مرتفع، وقد يرجع ذلك للطبيعة الذھنية التي يمتلكونها والخبرات االجتماعية 
والتربوية المتنوعة التي اكتسبوھا من البرامج التربوية في الجامعة. ويعزو الباحث ھذه النتيجة بأن الطلبة
الجامعيين يسعون لإلنجاز، والوصول لغاياتهم وأھدافهم، من خالل توظيف العادات الذھنية والتي تؤھل 
والمشاركة الجيد البناء، والتخطيط الحر والنقد المتبادل والتفكير المثابرة على قادراً يكون بأن الطالب

أن من األدبي الموروث من ً التعليمية، وانطالقا المسيرة في عملية تشكيل العادات الذھنية ال تعني الفعالة
أن يمتلك الفرد مهارات التفكير األساسية، والقدرات التي تعمل على إنجازھا فحسب، بل ال بد قبل ذلك من 

). ,2000Tishmanوجود الميل أو الرغبة لتطبيق كل ذلك في األوقات، والظروف، والمواقف المالئمة (

الجامعاتالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني طلبة لدى ً شیوعا األكثر الفاعلیة القراءة مهارات وھو: ما
الفلسطینیة في محافظة طولكرم؟

لإلجابة عن ھذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة 
ي:) اآلت9على مقياس مهارات القراءة الفاعلة، فكانت كما ھو مبين في الجدول (
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة والتقییم الستجابات أفراد ):جدول (
الدراسة على مقیاس مهارات القراءة الفاعلة

المتوسط مهارات القراءة الفاعلةالتسلسليالرتبة
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

النسبة 
المئویة

التقییم

مرتفع81. 080. 461. 09لفاعلة وأساليبهاطرق القراءة ا
مرتفع76. 040. 371. 82تنظيم وقت القراءة الفاعلة
مرتفع72. 020. 356. 61تنظيم مكان القراءة الفاعلة

مرتفع. . . الكلي

علة كانت مرتفعة وعلى ) السابق أن تقديرات أفراد الدراسة لمهارات القراءة الفا9يوضح الجدول (
)، كما بلغ 4. 09–3. 61جميع مجاالتها، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لهذه العادات ما بين (

أفراد3. 84المتوسط الكلي لمهارات القراءة الفاعلة ( تقديرات جاءت أيضاً. وقد مرتفع مستوى ) وھو
تبة األولى، بينما جاءت ھذه التقديرات في الدراسة لمهارات طرق القراءة الفاعلة وأساليبها في المر

المرتبة الثانية في مهارات تنظيم وقت القراءة الفاعلة، وجاءت ھذه التقديرات في المرتبة األخيرة في 
مهارات تنظيم مكان القراءة الفاعلة. ولدى مقارنة ھذه النتيجة مع الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع 

)؛ التي 2013؛ الفاضلي، 2013؛ شقورة، 2016؛ بربخ، Rosyid & Ghufron, 2018دراسات (
مع تعارضت مرتفعاً. بينما كان الفاعلة القراءة لمهارات الطلبة استخدام مستوى أن نتائجها أظهرت

؛ 2015؛ حسين، Kirchner & Mostert, 2017؛ Hochweber & Vicluf, 2018دراسات ( 
ذه التقديرات لمهارات القراءة الفاعلة  كان مستواھا متوسطا )؛ التي أظهرت نتائجها أن ھ2009الربعي، 

أو منخفضا.
ويرى الباحث أن امتالك الطالب للمهارات القرائية والكتابية التي تمكنه من الحصول على المعلومات، 
يعتبر من متطلبات الدراسة الجامعية والتي تستدعي اكتشاف المعرفة وإنتاجها أكثر من استرجاعها 

بها، وھذا ما تؤكده النظرية المعرفية التي ركزت على العمليات الذھنية أكثر من تركيزھا على واكتسا
الجوانب البيئية الخارجية، والتي من خاللها يستطيع الطالب مواجهة المواقف التي تواجهه وتتحدى قدراته 

)Kirchner & Mostert, 2017.() ول مهارات ) "بأن االستماع ھو أ240، 2013ويوضح السالمي
التواصل، وھو فن لغوي يترتب عليه فهم الفنون اللغوية األخرى، وتحدث عملية االستماع عندما يستقبل 
في تمثل الفرعية، والتي المهارات من عدداً تتضمن معقدة عملية شفهياً. وھو المعلومات السمع جهاز

ني، وھو فن االستماع لآلخرين، جوھرھا قدرة الفرد على التنبؤ والتأويل واكتشاف العالقات والمعا
وأن قدرة واحترام أفكارھم، والتجاوب معهم بصورة سليمة وتكريس طاقة عقلية للوعي بأفكارھم".

الطالب على اإلصغاء التام لآلخرين تعني قدرته على دراسة وتحليل المعاني بين السطور، وھذا كله 
ة، لذا فالحاجة ملحة ألن يتعلم الطلبة مهارات يساعد على ممارسة مهارات القراءة الفاعلة بقدرة فائق
وفنون القراءة والكتابة العلمية التي تساعد على ، اإلصغاء إعادة الصياغة، والتساؤل، وتنظيم أدوار المتكلم

).Hochweber & Vieluf, 2018البحث العلمي (

ت الذھنیة ومهارات النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وھو: ھل توجد عالقة إرتباطیة بین العادا
القراءة الفاعلة لدى طلبة الجامعات الفلسطینیة في محافظة طولكرم؟

لإلجابة عن ھذا السؤال استخرجت معامالت االرتباط باستخدام معامل بيرسون بين مظاھر العادات 
) اآلتي:10الذھنية ومهارات القراءة الفاعلة، فكانت كما ھو مبين في الجدول (
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قیم معامالت االرتباط بین مظاھر العادات الذھنیة ومھارات القراءة الفاعلة):جدول (
القراءة الفاعلة
العادات الذھنیة

القراءة الفاعلةالطرق واألسالیبتنظیم المكانتنظیم الوقت

*0. 55*0. 47*0. 27*0. 33المثابرة
*0. 49*0. 51*0. 43*0. 29التحكم بالتهور

*0. 61*0. 47*. *0. 61م وتعاطفاالصغاء بتفه
*0. 51*0. 46*0. 44*0. 43التفكير بمرونة

*0. 36*0. 33*0. 26**0. 21التفكير ما وراء التفكير
*0. 49*0. 52*0. 45*0. 61الكفاح من أجل الدقة

*0. 44*0. 28*0. 27*0. 39التساؤل وطرح المشكالت
*0. 42*0. 31*0. 29**0. 21ة على أوضاع جديدةتطبيق المعارف الماضي

*0. 31*0. 33*0. 51*0. 43التفكير والتوصيل بوضوح ودقة
*0. 26*0. 27*0. 33**0. 19جمع البيانات باستخدام جميع الحواس

*0. 51*0. 44*0. 31*0. 28االبتكار (التجديد)–التصور –الخلق 
*0. 62*0. 57*0. 60*0. 51االستجابة بدھشة ورھبة

*0. 51*0. 39*0. 41*0. 40اإلقدام على مخاطر مسؤولة
**0. 23**0. 18**0. 21**. إيجاد الدعابة

*0. 34**0. 23*0. 39*0. 27التفكير التبادلي
*0. 51*0. 31*0. 47*0. 35االستعداد الدائم للتعلم المستمر

*0. 45*0. 37*0. 39*0. 35العادات الذھنیة

)α ≥01 .0* القيم دالة عند مستوى الداللة (
)α ≥05 .0** القيم دالة عند مستوى الداللة (

) السابق، أن جميع قيم معامالت االرتباط بين مظاھر العادات الذھنية ومهارات 10يوضح الجدول (
ب العالقة أن إحصائياً، بمعنى دالة قيم ھي الفاعلة ين العادات الذھنية ومهارات القراءة الفاعلة ھي القراءة

عالقة جوھرية وموجبة، وھي عالقة طردية وتنبؤية بين العادات الذھنية ومهارات القراءة الفاعلة، أي 
كلما ارتفع مستوى العادات الذھنية بكل مظاھرھا ارتفع استخدام الطلبة لمهارات القراءة الفاعلة في 

). ولدى 0. 66–0. 17لجدول كذلك أن معامالت االرتباط قد تراوحت ما بين (الدراسة والتعلم. ويبين ا
؛ Hochweber & Vicluf, 2018مقارنة ھذه النتيجة مع الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع دراسات ( 

 ,McGeown et al؛ 2016؛ بربخ، Rosyid & Ghufron, 2018؛ 2018الطويريقي وعيسى، 

؛ سعيد، 2009؛ فتح هللا، 2013؛ الفاضلي، 2015سلطاني والجبوري، ؛ ال2015؛ حسين، 2015
)؛ التي أظهرت نتائجها وجود عالقة جوھرية موجبة بين العادات الذھنية ومهارات القراءة الفاعلة 2006

أو مع متغيرات قريبة ولها عالقة بالقراءة الفاعلة كفاءة الذات األكاديمية، والقراءة الدراسة، والقراءة 
؛ Kirchner & Mostert, 2017ميقة والقراءة اإليجابية وغيرھا. بينما تعارضت مع دراسات (الع

)؛ والتي أظهرت نتائجها عدم وجود عالقة جوھرية بين العادات الذھنية ومهارات القراءة 2009الربعي، 
الفاعلة.

القراءة الفاعلة يكون وتبدو ھذه النتيجة منطقية ويرجع ذلك بأن الطالب الجامعي الذي يمتلك مهارات 
نتاج ھي الطالب لدى الذھنية العادات امتالك مؤشرات العكس، وأن أو الذھنية العادات استخدام على قادراً
على قادراً يكون اإلصغاء مهارة يمتلك الذي فالطالب الفاعلة؛ القراءة لمهارات الستخدامه ومؤشر

وتذليلها وإقناع اآلخرين بها، باإلضافة إلى تفهم التواصل االجتماعي، وتفهم اآلخرين وتوصيل أفكاره 
الرضا على والمجتمعي، وبالتالي الفكري تواصله على ً إيجابيا ينعكس مما واحتياجاتهم اآلخرين قدرات

حياته. نواحي كل على ً إيجابيا ينعكس والذي وباآلخرين بالنفس الثقة معدل وارتفاع ذاته عن ويرى النفسي
ذين يمتلكون العادات الذھنية يتميزون بالمثابرة والعمل الدؤوب والمتواصل والدقيق، الباحث أن الطلبة ال

وتوظيف الخبرات السابقة، وقادرين على توصيل أفكارھم باستخدام مهارات التفكير التبادلي مع الزمالء 
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على التعبير عن من أجل تحقيق أھدافهم، ويحاولون لفت انتباه اآلخرين وجذبهم إليهم، وتكون لديهم القدرة 
معتقداتهم من خالل التفكير التبادلي، والتحكم بالتهور، والتفكير، والتوصيل بوضوح ودقة ألفكارھم، 
وجمع البيانات باستخدام جميع الحواس في المواقف المختلفة. جاءت تلك الصفات والمهارات الذھنية 

والسعي ومثابرته، طموحه على إيجابي بشكل لينعكس مرشداً وراء تحقيق الهدف، وحب لتكون
) Costa & Callick, 2003, 58االستطالع، والتعلم المستمر. وھذا ما أكد عليه كل من كوستا وكاليك (

بأن "الطلبة الناجحين يتسمون بمفاھيم إيجابية عن ذواتهم، كما أنهم نشيطون، وفعالون، ومثابرون، 
وھذه السمات التي يتسم بها األشخاص ومشاركون في األنشطة الدراسية ولديهم ميل لالكتشاف. 

الممارسون للعادات الذھنية، وأن الطلبة عندما يجمعون بين استخدام األدوات البصرية في القراءة 
والكتابة، واستخدام العادات الذھنية ويفكرون بصورة أعمق فإنهم يرون أفكارھم وھي تتوسع، وبذلك 

فاعلين كمفكرين بأنفسهم جديداً ً حسا .، وبالتالي تتحسن نظرتهم لذواتهم كمتعلمين"يكتسبون

ويرى الباحث أن ھذه النتيجة منطقية وأن الطالب الذي يمتلك العادات الذھنية والتي تتمثل في المثابرة 
وقدرة الفرد على االلتزام، ومواصلة العمل بالمهام الموكلة إليه، ومن خالل اإلصغاء بتفهم وتعاطف 

إدراكلآلخرين، والتأمل، وإعادة  على قادراً ً إنسانا ليصبح إيجابية نقدية وبطريقة األشياء في النظر
سلوكه، كل تلك المهارات الذھنية جاءت من خالل الفهم العميق للمواقف، والتساؤل وطرح المشكالت، 
قوله يريد ما توصيل على قادراً ليكون جديدة مواقف في منها وتطويرھا، واإلفادة القديمة معارفه وتطبيق
بدقة ووضوح، وھذا يأتي نتيجة توظيفه لكافة الحواس في جمع البيانات من خالل استخدام مهارات القراءة 
الفاعلة واالستفادة منها، والتي تعزز في الطالب القدرة على التصور واالبتكار، وحل مشكالته من خالل 

قادراًفحص اإلمكانيات البديلة، واالستعداد الدائم للتعلم المستمر. كل تلك  ً إنسانا الطالب من جعلت الميزات
على المستوي الجامعي أو األسري أو المجتمعي.على التفاعل اإليجابي مع من حوله سواء

أن وصول الطالب إلى الدقة في أعلى “) (Wineburg, 2003, 73يؤكد في ھذا المجال وينبورك 
وعية، وقدرته على الكفاح من أجل الدقة ھو مستوياتها وتمكينه من إنتاج معرفة عالية الجودة وفائقة الن

قدرته على العمل المستمر والمثابرة من أجل امتالك المعرفة التي تتصف بالدقة العالية مع أخذ الوقت 
الكافي لتفحص في األشياء في كل مجاالت الحياة"؛ وھذا ما عززته النتائج السابقة بأن الطلبة الجامعيين 

خ من ً دائما للتمايز الل البحث عن المعلومات بشتى الوسائل، والسعي المتالك المعلومات يسعون
والخبرات بمنهجية وتفكير علميين من خالل بذل الكثير من الجهد، ومواجهة التحديات الصعبة، واإلصغاء 
جزء من السلوك اإليجابي في القراءة الفعالة والعميقة ونوع من أنواع الذكاء االجتماعي، وقدرة عالية لدى 

لفرد لتفهم اآلخرين، واإلحساس باحتياجاتهم، وقدراتهم، وميولهم، وھو جزء من االتصال والتواصل؛ ا
فاإلصغاء ھو انشغال الذھن بالموضوع والتركيز فيه، لذلك فإن من يمتلكون تلك القدرات لديهم القدرة 

لعادات عقلية متنوعة على التواصل الفعال، وبناء شخصية تعليمية إيجابية، ويساعدھم في ذلك امتالكهم
ومتميزة. ويمكن عزو ھذه النتيجة إلى أن طرق التدريس وإلقاء المحاضرات تستند إلى أساليب تشويقية 
وطرق علمية ممنهجة، وطواقم تدريسية ذات كفاءة عالية تحفز الطالب على الكفاح والبحث عن 

 ,Arnoneار، وھذا ما أوضحه أرنون (المعلومات من أجل الدقة والتفوق وھي أولى درجات التقدم واالبتك

) الذي أكد أن اكتساب المتعلمين للعادات الذھنية يكون من خالل ممارستهم لمهام تعليمية تعلمية 2007
.مصممة لتوظيف العادات الذھنية فيها

الحسابیة المتوسطات بین ً إحصائیا دالة فروق توجد وھو: ھل الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج
الجنسالستجاب متغیري إلى ً تبعا الذھنیة العادات في طولكرم محافظة في الفلسطینیة الجامعات طلبة ات

والتخصص؟

لإلجابة عن ھذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة 
) 11مبين في الجدول (على العادات الذھنية المختلفة وفق متغيري الجنس والتخصص، فكانت كما ھو 

اآلتي:
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): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد الدراسة على العادات جدول (
الذھنیة المختلفة وفق متغیري الجنس والتخصص

الجنسالعادات الذھنیة
الكليمواد تجاریةمواد علمیةمواد أدبیة

االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسطفاالنحراالمتوسطاالنحرافالمتوسط
0. 352. 065. 361. 069. 351. 066. 361. 60ذكورالمثابرة

0. 456. 011. 466. 009. 465. 013. 460. 10إناث

0. 457. 013. 469. 010. 457. 016. 449. 12ذكورالتحكم بالتهور

0. 353. 097. 353. 097. 357. 096. 358. 99إناث

االصغاء بتفهم 
وتعاطف

0. 442. 009. 463. 011. 460. 010. 467. 05ذكور

0. 365. 089. 359. 089. 369. 079. 367. 99إناث

0. 361. 094. 357. 093. 359. 090. 371. 98ذكورالتفكیر بمرونة

0. 455. 012. 460. 012. 468. 009. 462. 16إناث

التفكیر ما وراء 
التفكیر

0. 447. 013. 469. 018. 464. 010. 460. 11ذكور

0. 450. 015. 456. 018. 466. 013. 476. 15إناث

الكفاح من أجل 
الدقة

0. 359. 092. 369. 087. 358. 089. 355. 99ذكور

0. 347. 093. 357. 086. 377. 096. 367. 97إناث

التساؤل وطرح 
المشكالت

0. 353. 094. 372. 088. 353. 095. 370. 99ذكور

0. 451. 009. 462. 005. 465. 011. 467. 10إناث

تطبیق المعارف 
الماضیة على ...

0. 454. 011. 457. 018. 458. 010. 468. 06ذكور

0. 459. 006. 455. 009. 457. 010. 467. 00إناث

التفكیر والتوصیل 
بوضوح ودقة

0. 361. 090. 372. 092. 371. 089. 370. 90ذكور

0. 449. 016. 466. 017. 464. 013. 466. 19إناث

جمع البیانات 
باستخدام ...

459.0. 002. 456. 010. 349. 096. 469. 01ذكور

0. 354. 097. 353. 099. 359. 091. 357. 97إناث

التصور -الخلق
االبتكار –

(التجدید)

0. 464. 015. 467. 010. 463. 015. 460. 19ذكور

0. 360. 097. 359. 099. 362. 095. 369. 97إناث

االستجابة بدھشة 
ورھبة

0. 350. 098. 096.377. 361. 098. 471. 00ذكور

0. 447. 013. 463. 011. 470. 009. 460. 16إناث

اإلقدام على 
مخاطر مسؤولة

0. 449. 012. 465. 010. 468. 015. 459. 11ذكور

0. 459. 015. 470. 015. 477. 016. 474. 13إناث

0. 351. 091. 357. 089. 356. 097. 369. 88ذكورإیجاد الدعابة

0. 353. 096. 359. 096. 366. 095. 357. 98إناث

0. 351. 097. 479. 002. 370. 089. 373. 99ذكورالتفكیر التبادلي

0. 460. 012. 467. 013. 462. 014. 469. 10إناث

االستعداد الدائم 
للتعلم المستمر

0. 448. 018. 459. 015. 458. 016. 468. 19ذكور

0. 450. 005. 467. 007. 455. 008. 459. 01إناث

0. 444. 001. 455. 001. 451. 001. 444. 01ذكورالكلي

0. 443. 008. 450. 005. 439. 011. 449. 08إناث

ات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة ) السابق وجود فروق ظاھرة بين المتوسط11يوضح الجدول (
على العادات الذھنية المختلفة وفق متغيري الجنس والتخصص، ولفحص داللة الفروق بين ھذه 

– Two) (4×2المتوسطات استخدم اختبار تحليل التباين الثنائي ( Way ANOVA والمبينة نتائجه في (
) اآلتي:12الجدول (
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) لفحص داللة الفروق بین المتوسطات ×التباین الثنائي (): نتائج اختبار تحلیل جدول (
الحسابیة الستجابات أفراد الدراسة الكلیة على العادات الذھنیة المختلفة وفق متغیري الجنس 

والتخصص
درجات مجموع المربعاتمصدر التباین

الحریة
مستوى الداللةقیمة (ف) المحسوبةمتوسط المربعات

0. 0549. 01004.0038. 004الجنس

0. 1099. 0048. 03109. 327التخصص

0. 1064. 0644. 03171. 513التخصص× الجنس 

0. 43415104. 347الخطأ

44422. 191المجموع

لمتوسطات12يوضح الجدول ( الدراسة أفراد تقديرات بين ً إحصائيا دالة فروق وجود عدم ) السابق
الجامعاتالعادات الذھنية طلبة تقديرات أن بينهما، بمعنى للتفاعل وليس والتخصص الجنس لمتغيري ً تبعا

في يستخدمونها التي الذھنية العادات في بينها فيما ً جوھريا تختلف ال طولكرم محافظة في الفلسطينية
الدراسا مع النتيجة ھذه مقارنة التخصص. ولدى أو الجنس لمتغيري ً تبعا والتعليم ت السابقة تبين أنها التعلم

 & Ersen; Ezentas؛ Rosyid & Ghufron, 2018؛ 2018تتفق مع دراسات (الطويريقي وعيسى، 

Altun, 2018 ،؛ 2016؛ بربخMcGeown et al, 2015 ،؛ التي أظهرت نتائجها عدم 2006؛ سعيد(
الج لمتغيري ً تبعا األفراد لدى الذھنية العادات متوسطات بين جوھرية فروق نس. بينما تعارضت مع وجود

)؛ التي أظهرت نتائجها أن ھذه الفروق في مستوى العادات 2015؛ حسين، 2017دراستي (العساف، 
 & Rosyid؛ 2018الذھنية كانت لصالح الذكور. كما اتفقت مع دراسات أخرى (الطويريقي وعيسى، 

Ghufron, 2018 ،؛ 2016؛ بريخMcGeown et al, 2015لمتغير)؛ أظهرت مثل ھذه الن ً تبعا تيجة
)؛ التي أظهرت نتائجها وجود 2013؛ شقورة، 2017التخصص، بينما تعارضت مع دراستي (العساف، 

العلمية. التخصصات لصالح التخصص لمتغير ً تبعا الذھنية العادات مستوى في فروق
طلبة في ويرى الباحث أن ھذه النتيجة المتمثلة في عدم وجود فروق جوھرية بين متوسطات درجات ال

جميع أبعاد مقياس العادات الذھنية، تبدو نتيجة منطقية ومعقولة؛ أي أن الطلبة بالجامعات الفلسطينية من 
الكليات المختلفة لديهم تقديرات متقاربة في العادات الذھنية، ألن الطالب بالتحاقه لمرحلة الجامعة يكون قد 

البحث والتقصي، وھذا يتطلب قدرات واستعدادات تعدى مرحلة التمهيد العلمي لينطلق بجد ومثابرة في 
والعلمية. ألن الفكرية للميول ً وفقا وصقلها الشخصية تكوين على تعمل معها، والتي تتناسب فكرية عقلية
جميع التخصصات تحتاج إلى التفكير بمنهجية، والعمل الدؤوب والمستمر، والمواظبة وعدم التراجع، 

للوصول للغايات، ومرونة التفكير، والحيوية، واإلصغاء بتفهم لآلخرين، وامتالك قدرات التأني والصبر 
والوصول للدقة في أعلى مستوياتها، والقدرة على امتالك الفرد آلليات االنتباه، واإلدراك، واالسترجاع، 
واالستبصار، واستخدام كافة حواسه الكتساب المعرفة، والذاتية من خالل طلبة يعتمدون على أنفسهم في 
تطوير مهاراتهم وخبراتهم الذاتية، واإلصغاء الفعال، واستخدام الدعابة لتوضيح مواقفهم وكسب اھتمامات 

اآلخرين.

الحسابیة المتوسطات بین ً إحصائیا دالة فروق توجد وھو: ھل الخامس بالسؤال المتعلقة النتائج
متغیريالستجابات طلبة الجامعات الفلسطینیة في محافظة طولكرم في مهارات ال إلى ً تبعا الفاعلة قراءة

الجنس والتخصص؟

لإلجابة عن ھذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة 
) 13على مهارات القراءة الفاعلة وفق متغيري الجنس والتخصص، فكانت كما ھو مبين في الجدول (

اآلتي:
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ابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد الدراسة الكلیة على ): المتوسطات الحسجدول (
مهارات القراءة الفاعلة الكلیة وفق متغیري الجنس والتخصص

مهارات القراءة 
الجنسالفاعلة

الكليمواد تجاریةمواد علمیةمواد أدبیة
فاالنحراالمتوسطاالنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط

طرق القراءة 
الفاعلة وأسالیبها

0. 352. 066. 367. 064. 360. 065. 357. 69ذكور

0. 351. 072. 369. 077. 361. 073. 361. 67إناث

تنظیم وقت 
القراءة الفاعلة

0. 447. 004. 467. 001. 463. 000. 467. 10ذكور

0. 349. 067. 361. 064. 367. 064. 357. 74إناث

تنظیم مكان 
القراءة الفاعلة

0. 351. 061. 360. 059. 361. 067. 361. 57ذكور

0. 447. 004. 467. 000. 004467. 467. 08إناث

0. 342. 077. 364. 075. 360. 077. 361. 79ذكورالكلي

0. 341. 081. 361. 080. 355. 080. 360. 83إناث

) السابق وجود فروق ظاھرة بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة 13يوضح الجدول (
على مهارات القراءة الكلية المختلفة وفق متغيري الجنس والتخصص، ولفحص داللة الفروق بين ھذه 

) اآلتي:14ه في الجدول () والمبينة نتائج4×2المتوسطات استخدم اختبار تحليل التباين الثنائي (

) لفحص داللة الفروق بین المتوسطات ×): نتائج اختبار تحلیل التباین الثنائي (جدول (
الحسابیة الستجابات أفراد الدراسة الكلیة على مهارات القراءة الفاعلة الكلیة وفق متغیري الجنس 

والتخصص
مجموع مصدر التباین

المربعات
درجات 

الحریة
متوسط 

مربعاتال
قیمة (ف) 

المحسوبة
مستوى الداللة

0. 0784. 0964. 01054. 054الجنس

0. 0126. 0750. 03042. 127التخصص

0. 1071. 0268. 03071. 213التخصص× الجنس 

0. 23415056. 342الخطأ

44422. 191المجموع

لمتوسطات) السابق عدم وجود فروق دالة 14يوضح الجدول ( الدراسة أفراد تقديرات بين ً إحصائيا
طلبة تقديرات أن بينهما، بمعنى للتفاعل وليس والتخصص الجنس لمتغيري ً تبعا الفاعلة القراءة مهارات
لمهارات استخدامهم بخصوص بينها فيما ً جوھريا تختلف ال طولكرم محافظة في الفلسطينية الجامعات

حٍدالقراءة الفاعلة في التعلم وال إلى متشابة التقديرات ھذه التخصص، وأن أو الجنس لمتغيري ً تبعا تعليم
كبير بغض النظر عن اختالفهم في الجنس والتخصص. ولدى مقارنة ھذه النتيجة مع الدراسات السابقة 

 Rosyid؛ 2018؛ الطويريقي وعيسى، Hochweber & Vecluf, 2018تبين أنها تتفق مع دراسات (

& Ghufron, 2018 ؛Kirchner & Mostert, 2017 ؛McGeown et al, 2015 ؛ السلطاني
)؛ التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق جوھرية بين متوسطات 2013؛ الفاضلي، 2015والجبوري، 

دراسة (حسين،  مع تعارضت الجنس. بينما لمتغيري ً تبعا األفراد لدى الفاعلة القراءة )؛ 2015مهارات
ھذه الفروق في مستوى مهارات القراءة الفاعلة كانت لصالح الذكور. كما اتفقت التي أظهرت نتائجها أن 

 & Kirchner؛ Rosyid & Ghufron, 2018؛ 2018مع دراسات أخرى (الطويريقي وعيسى، 

Mostert, 2017 ؛McGeown et al, 2015 ،؛ 2013؛ الفاضلي، 2015؛ السلطاني والجبوري(
لمتغي ً تبعا النتيجة ھذه مثل ر التخصص.أظهرت

ويرى الباحث، أن ھذه النتيجة منطقية؛ فالطالب الجامعي ال بد له من امتالك قدرة خاصة على تنظيم 
وقت الدراسة ومكانها، واستخدام طرق وأساليب للقراءة فعالة ومنتجة. كل ھذه العادات الذھنية والمهارات 

بمسؤولياتهفي القراءة الفاعلة جاءت مجتمعة لتجعل من الطالب الجامعي في  ً واعيا ً إنسانا التخصصات كل
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ومتطلباته ليصل لغايته في الحصول على الدرجة الجامعية ومن خاللها تحقيق ذاته وإثبات شخصيته. وھنا 
ال بد من التنويه إلى الجانب الحضاري والتكنولوجي، والمنهجية الدراسية في الجامعات الفلسطينية، 

جميع التخصصات بهذه الجامعات.واالھتمام بآليات البحث العلمي في
ويمكن عزو ذلك ألساليب التنشئة االجتماعية التي يعيشها الطالب، والتي تعتمد على العادات والتقاليد، 
ووصول الطالب لمرحلة عالية من الوعي واإلدراك الحتياجاته وقدراته والتي تؤثر في نمطية حياته، 

فعال. لذلك يعتمد الطالب على نضجه ووعيه، ويبدأ باالعتماد واستخدامه لقدراته الذھنية وتوظيفها بشكل 
على شخصيته المستقلة والبحث عن المعرفة والتميز واكتساب الخبرات، والتي تعطيه صفات تميزه عن 
أقرانه من خالل النظر إلى األشياء بطريقة غير مألوفة وإدارة أفكاره بفاعلية ومرونته في التفكير، مما 

العملياتيؤدي إلي تشكيل إلى وصوالً البسيطة الذھنية بالعمليات بدءاً الذھنية العمليات من مجموعة
الذھنية المعقدة، وھذا يؤدي إلى تمكن الفرد من تطوير نتاجه الفكري المستقل، وبالتالي تصبح عادات 

ن اآلباء ال ذھنية يستخدمها الفرد في شتى مناحي حياته العملية واألكاديمية بجهد شخصي، وأن الكثير م
يحصلون على درجات علمية عالية، لكنهم على درجة واعية من استخدام العادات الذھنية وتوظيفها في 

تقود إلي إنتاج األفكار، وحل حياتهم اليومية، ويحاولون إكسابها ألبنائهم، ألنها عبارة عن عملية تطويرية
واتجاھ ميوالً تتضمن أنها اإلبداع، كما أنماطالمشكالت، وصناعة إلى الفرد تقود فهي وقيماً، وبالتالي ات

مختلفة من اإلبداع. وامتالك المتعلم لتلك العادات، ينمي وعيه الفكري، ويمكنه من التعامل مع المتناقضات 
الفكرية، والعلمية في المجتمع بشكل إيجابي وفعال دون أن يتأثر باآلراء السلبية التي تقال أو تثار حولها، 

أفضل (سعيد، ذلك ألنه با أداء إلى ليصل واإلبداعي الناقد التفكير قدرات مزج على قادراً يكون متالكها
.)2009؛ فتح هللا،  Arnone, 2007؛2006

توصیات
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يمكن اقتراح التوصيات اآلتية:

وجبة جوھرية بين مهارات لما كانت نتائج الدراسة الحالية قد أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية م-
القراءة الفاعلة والعادات الذھنية؛ فإن الباحث يوصي المسؤولين في الجامعات الفلسطينية بضرورة 

االھتمام بتخطيط المقررات وتنفيذھا باستخدام مهارات واستراتيجيات القراءة الفاعلية والعادات الذھنية.
مهارات عقلية مرتفعة فإن الدراسة الحالية توصي ولما كانت العادات الذھنية لدى الطلبة تتطلب -

بإعادة النظر في تخطيط محتوى المقررات التربوية الوطنية وتنظيمها فـي مراحلها المختلفة لتضمين 
أنشطة ومهام تعليمية لتنمية العادات الذھنية ومهارات القراءة الفاعلة

الحديثةدمج العادات الذھنية في المقررات الدراسية الجامعية،- التربية تسعى ً تربويا ً ھدفا باعتبارھا
لتحقيقه.

تدريب أعضاء ھيئة التدريس على أساليب التربية الحديثة والتي من شأنها تنمية العادات الذھنية لدى -
الطلبة.

إعداد ندوات، ودورات تدريبية، وبرامج تتناول موضوعات ذات صلة بالعادات الذھنية والسلوك -
اإليجابي.

توجيه إدارة الجامعات، والمدارس، واآلباء، والمؤسسات التربوية بأھمية العادات الذھنية والسلوك -
اإليجابي وتنميتها.

إجراء بحوث علمية تهدف إلى تنمية العادات الذھنية ألنها تمثل بيئة خصبة للنهوض باألجيال -
.القادمة

.
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