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 امللدص 

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ مستوى عادات العقؿ لطبلب الجامعة، تعرؼ الفروؽ بيف 
الذكور واالناث في متغيرات الدراسة، تقصي العبلقة بيف كؿ مف عادات العقؿ وميارات حؿ 

كير عالي الرتبة والصبلبة النفسية لطبلب الجامعة، واستكشاؼ أفضؿ نموذج المشكبلت والتف
بنائي يفسر العبلقات السببية بيف عادات العقؿ كمتغير مستقؿ، وميارات حؿ المشكبلت 
والتفكير عالى الرتبة كمتغيرات وسيطة، والصبلبة النفسية كمتغير تابع لدى عينة الدراسة. 

وقد ُطبؽ عمييـ مقياس ا وطالبة مف طبلب جامعة المنيا، ( طالبً 558تكونت العينة مف )
عادات العقؿ، ومقياس التفكير عالي الرتبة، ومقياس ميارات حؿ المشكبلت، ومقياس 

أف جميع العادات العقمية والدرجة الكمية لعادات العقؿ  الصبلبة النفسية، وأسفرت النتائج عف:
وؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث فى عدـ وجود فر  ،جاءت ضمف درجة امتبلؾ متوسطة

وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بيف درجات كؿ مف: عادات العقؿ  متغيرات الدراسة،
وميارات حؿ المشكبلت والتفكير عالي الرتبة والصبلبة النفسية لدى عينة الدراسة، أوضحت 

رح مع مصفوفة االرتباط البسيط، كما كشؼ نتائج الدراسة التطابؽ التاـ لمنموذج البنائي المقت
عنو التأثير السببي الموجب المباشر وغير المباشر لمتغير عادات العقؿ عمي التفكير عالي 

 الرتبة وميارات حؿ المشكبلت والصبلبة النفسية.
عادات العقؿ، التفكير عالي الرتبة، ميارات حؿ المشكبلت، الصبلبة  المفتاحية:الكممات 
 الجامعة.طبلب ، النفسية
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Abstract 

The study aimed to detect the level of mind habits of university students, 

as well as to know the differences between males and females in the study 

variables, investigating the relationship between both habits of mind, problem-

solving skills, high-order thinking and psychological hardness among 

university students, and to explore the best structural model that explains the 

causal relationships between mind habits as an independent variable, problem-

solving skills, high-order thinking as intermediate variables, and the 

psychological hardness of the study sample. The sample of the basic study 

consisted of (485) male and female college students. They responded to the 

mind habits scale, the high-order thinking scale, the problem-solving skills 

scale and the psychological hardness scale. the students have a medium level of 

all mental habits and total score of mind habits. Results also indicated that 

there are  no significant differences between males and females in  the study 

variables. While,there is a positive correlation statistically significant between 

the scores of both habits of mind and problem-solving skills, high-order 

thinking and psychological hardness for College student. The results of the 

study showed the good-of fit of the proposed structural model with the the 

emperical collected data. Findings. It also revealed the direct and indirect 

positive causal effect of variable habits of mind on high-order thinking, 

problem-solving skills and psychological hardness 

 

Keywords: habits of mind, high order thinking, problem solving 

skills, psychological hardness, university Students. 
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 :البخح   مكدم٘

يشيد العالـ تغيرات سريعة فى شتى مناحي الحياة، وأضفت ىذه التغيرات أثرًا كبيرًا في 
المجتمعات بصفة عامة وفى مرحمة الشباب بصفة خاصة، وتعد المرحمة الجامعية مف أخطر 
المراحؿ التي تؤثر عمى حياة الطالب المستقبمية؛ حيث يتعرض الطالب في ىذه المرحمة إلى 
كثير مف المشكبلت وضغوطات الحياة التي تؤثر عمى مستقبمو الميني واالجتماعي. ومف ثـ 
كسابيا الخبرات والميارات العميا لمتفكير، وتأىيميا  أصبح صقؿ شخصية الطالب الجامعي وا 
التأىيؿ السميـ، وتدريبيـ عمى حؿ مشكبلتيـ بطرؽ إبداعية، وتحمؿ مسؤولية قراراتيـ في 

ف ضرورة؛ لضماف تكيفيـ مع مستجدات العصر الحديث، وتمكينيـ مف تطوير مختمؼ الميادي
 حياتيـ لمتفاعؿ اإليجابي مع معطيات ىذا العصر.

أحد البناءات الكبرى في عمـ  ىي Psychological Hardiness الصبلبة النفسيةو 
تبارىا قوى النفس االيجابي، فعمـ النفس االيجابي ىو المنحى الذي يعظـ القوى اإلنسانية باع

أصيمة في اإلنساف مقابؿ المناحي السائدة والشائعة والتي تعظـ القصور وأوجو الضعؼ 
اإلنساني، وىذا االختبلؼ في الرؤى ال يتعارض مع وحدة اليدؼ وىو تحقيؽ جودة الحياة 

 (.855 ،5508)محمد، 
ات بما ويواجو الفرد تمؾ الضغوط فاعؿ دينامي بيف اإلنساف والبيئة،الضغوطات ت إف

يممكو مف مصادر، تتمثؿ في المعرفة، والميارات والقدرات البلزمة إلدارة متطمبات الحياة، 
ويقـو الفرد بعممية التقييـ المعرفي وىي العممية التي مف خبلليا يقيـ الفرد أىمية تمؾ 

ويقرر ما إذا كاف ليا تأثير إيجابي أو سمبي، فإذا تجاوزت مصادر الفرد  ،المتطمبات
أنيا تحدي وليس تيديًدا، لكف عندما تتجاوز المتطمبات  عمي طمبات فيتـ تقييـ المتطمباتالمت

حيث أف تقييـ التيديد والتحدي  ، أو أف الفرد عرضة لمتيديد،كتيديد امصادر الفرد يتـ تقييمي
 & Cashيرتبطاف بالطرؽ التي يتعامؿ فييا الناس مع المتطمبات )المواقؼ( الضاغطة )

Gardner , 2011, 647.) كؿ مف وترى Kobasa, Maddi, Paccetti & Zola 
أف الصبلبة النفسية نمط شخصية تتكوف مف مجموعة مواقؼ مترابطة  (525 ,1985)

تتضمف االلتزاـ مقابؿ الشعور باالغتراب، والتحكـ مقابؿ الشعور بالعجز، والتحدي مقابؿ 
 ية األحداث الضاغطة.الشعور بالتيديد، ىذه المواقؼ تساعد الفرد عمى مواج

"القدرة عمى الرد واألداء اإليجابي  ابأنيالصبلبة النفسية    Machuca (2010, 4)ويعرؼ
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تجاه المصائب واإلنجاز عمى الرغـ مف وجود عثرات وتجاوز التوقعات بشكؿ ممحوظ في ظؿ 
ميز مف الباحثيف عمى تحديد مجموعة مف الخصائص التي ت وأتفؽ العديد الظروؼ السمبية".

 والمنافسة،والجرأة  اآلخريف،ذوي الصبلبة النفسية المرتفعة بأنيـ يتميزوف بااللتزاـ أماـ 
وكذلؾ يتصفوف بالقدرة عمى إيجاد العديد مف البدائؿ  والمقاومة،ولدييـ القدرة عمى التحمؿ 

 الشخصي،واالصرار والتحدي كما أنيـ يتمتعوف باإلنجاز  الشخصية،والجاذبية  لممشكبلت،
 ((Taylor,1995; Bartone, 2007النزعة التفاؤلية. و 

وتسيـ تنمية التفكير لدى المتعمـ في إعداده لمواجية ظروؼ الحياة ومشكبلتيا، 
تاحة الفرصة أمامو لرؤية األشياء بشكؿ  وتنمية قدرتو عمى تحديد ما ينفعو وما يضره، وا 

في  صالحاً  ليكوف عضواً  أوضح وأوسع، وتكويف شخصيتو وبنائيا بطريقة صحيحة، وتأىيمو
وتعتبر ميارات التفكير عالي  (.535، 5552في تنميتو وتطويره )الطناوي،  مسيماً  ،مجتمعو

الرتبة مف الميارات التكيفية التي يستطيع الفرد مف خبلليا أف يضبط انفعاالتو القوية 
ف غط، حيث إئؿ لمتعامؿ مع موضوع الضويستخدـ األساليب المناسبة لموصوؿ إلى أفضؿ البدا

ميارات التفكير عالي الرتبة تتضمف ميارات التفكير الناقد واإلبداعي والتأممي، والكثير مف 
 ;Lipman, 1991ميارات التفكير األخرى ذات العبلقة مثؿ التفكير المنطقي والمجرد )

Newmann, 1991.) ي ويعد التفكير عالي الرتبة أحد األبعاد التربوية التي بدأ التربويوف ف
االىتماـ بيا في السنوات األخيرة كأحد المفاتيح الميمة لتحقيؽ األىداؼ التربوية لعممية 
التعمـ والتعميـ، ولضماف التطور المعرفي الفعاؿ الذي يسمح لمفرد باستخداـ أقصى طاقاتو 

،  في مجاؿ التعمـ أو الحياة العامةالعقمية لتحقيؽ النجاح والتكيؼ السميـ  ، 5555)العتـو
وتتجو السياسات التربوية والمناىج الحديثة في كثير مف دوؿ العالـ التي تيتـ بعقوؿ  (.550

وليذا يرى  عميـ،تمف أىداؼ عمميتي التعمـ وال أفرادىا نحو التفكير عالي الرتبة، وتضعو ىدفاً 
المربوف أف مف أولويات المدارس في العصر الحالي تعميـ الطمبة مستويات التفكير العميا، 

ؾ مف خبلؿ إعداد البرامج التدريبية والتعميمية، فيذا بدوره يحقؽ التعمـ المستقؿ وحؿ وذل
 ;Anuradha, 1995; Hirose, 2000) بلت بنشاط وفعالية لدى المتعمميفالمشك

Huitt, 1998). 
الناقد  التفكير :الصبلبة النفسية وبعض أنماط التفكير عالي الرتبة مثؿوترتبط 

واإليجابي والعقبلني، والتي أشارت إلى أف بعض أساليب التفكير مرتبطة واإلبداعي والتأممي 
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حيث يؤثر أسموب التفكير في  عيا بفاعمية والتنبؤ بنتائج صحية؛بتقميص الضغوط والتعامؿ م
 & Nasseem ؛  5508حماد،  ،5503، ومحمد، 5505تقييـ الضغط )وشاىيف والسيد، 

Khalid, 2010;Tugade & Fredrickson, 2004) 
يحصؿ المتعمـ عمى معمومات جديدة، ثـ يتـ حفظيا  مادويحدث التفكير عالي الرتبة عن

فى الذاكرة وتجميعيا وربطيا مع المعارؼ الموجودة لديو، ثـ يتـ توليد ىذا المعمومات مرة 
 ,Yee, Yunos, Othman) فى تحقيؽ ىدؼ ما أو حؿ مشكمة ما أخرى لتستخدـ

Hassan, Tee, & Mohamed, 2015, 144.) يتـ الحصوؿ عمييا مف  والمعرفة التى
خبلؿ عمميات التفكير عالي الرتبة قابمة لمتحوؿ بسيولة أكثر، لذلؾ فإف المتعمميف الذيف 

 جديدةمة لدييـ فيـ عميؽ لفكرة ما، سيكونوف أكثر قدرًة لتطبيؽ ىذه المعرفة فى حؿ مشك
Ramos, Dolipas, & Villamor, 2013, 48).) 

جديد في الفكر التربوي في أمريكا، يدعو المربيف إلى التركيز عمى تحقيؽ  جاهوظير ات
عدد مف النواتج التعميمية، وقد برز ىذا االتجاه في غمرة االىتماـ بتنمية التفكير، وبخاصة 
مشكبلت تنمية ميارات التفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، وحؿ المشكبلت وقد ركز أصحاب 

فيما أصبح يعرؼ باتجاه  ،ضرورة تنمية عدد مف االستراتيجيات التفكيريةىذا االتجاه عمى 
 Costa & Kalickويرى ). (2، 5555العادات العقمية أو نظرية العادات العقمية )الحارثي 

(a), 2000, 201 أنو بات مف الضروري إعداد طرؽ وميارات تفكير لدى ىؤالء الطبلب )
بداعية وأكثر فاعمي ة، أو بمعنى آخر تدريب الطبلب عمى عادات تفكير تكوف بطريقة ناقدة وا 

قادرة عمى حؿ ومعالجة كؿ ما يطرأ عمييـ مف مشكبلت فى المستقبؿ؛ ليكونوا قادريف عمى 
حؿ مشكبلتيـ المستقبمية بأنفسيـ، والتركيز عمى كيفية اكتساب المعمومات؛ لمعالجة نواتج 

 العصر الحديث وتغيراتو السريعة.
 تتكوف مف أربعة أبعاد ىى: االنفتاح العقمي Danielsوفقًا لنظرية  وعادات العقؿ
(Open-Minded) والعدالة العقمية (fair-Minded) واالستقبلؿ العقمي 

(Independent-Minded)  والميؿ إلى االستقصاء أو االتجاه النقدي(Inquiring or 
Critical Attitude) ًليذه النظرية بأنيـ يتمتعوف  ، ويتصؼ ذوو عادات العقؿ المرتفعة وفقا

اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت؛ فاالنفتاح العقمي يوسع مدارؾ العقؿ  بشخصية قوية وثبات في
في اتخاذ القرارات المؤثرة، ويتصفوف بالقدرة عمى التواصؿ مع اآلخريف ومساعدتيـ، والمرونة 
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ؿ المختمفة الختيار أفضميا، فى التفكير، والموازنة بيف جميع األفكار، والتمييز بيف الحمو
والقدرة عمى النقد البناء لؤلفكار واآلراء لمتعرؼ عمى مكامف القوة والضعؼ مف أجؿ تقييميا، 

 . (Daniels,1999)والقدرة عمى حؿ المشكبلت بطريقة إبداعية 
والتفكير بمياراتو  Danielsوتتضح العبلقة المنطقية بيف عادات العقؿ وفقًا لنظرية 

ادات العقؿ ىي التي توفر الوقود لمتفكير؛ فالطبلب الذيف يمتمكوف عادات عقؿ فع، المختمفة
، مف اجؿ حؿ المشكبلت ميارات التفكير الناقد واإلبداعي معاً  استخداـمرتفعة يميموف إلى 

ترتبط بالمرونة واالنفتاح واالستقبلؿ والعدالة العقمية والقدرة عمى النقد  العقمية فيذه العادات
يجا  د الحموؿ لمعديد مف المعضبلت التي تواجو الفرد.وا 

عادات العقؿ عممية  أف (Costa & Kallick (B), 2000, 7- 8) وأوضح 
تطورية متتابعة تؤدي إلى إنتاج األفكار وحؿ المشكبلت، وتتضمف ميواًل واتجاىات وقيمًا، مما 

ويتميز  .تفصيبلت مختمفة يجعؿ الفرد انتقائيًا في تصرفاتو العقمية، كما تساعده عمى إيجاد
الطبلب ذوو العادات العقمية بالميؿ أو الرغبة في التفكير بعناية فيما يواجييـ مف مشكبلت أو 

كما أف عادات العقؿ تجعؿ  مواقؼ، وامتبلؾ ميارات التنظيـ وااللتزاـ والمثابرة في التفكير.
ت والميارات الذىنية عند الفرد يعتمد عمى أنماط معينة مف السموؾ العقمي، يوظؼ العمميا

مواجية خبرة جديدة أو موقؼ ما، بحيث يحقؽ أفضؿ استجابة وأكثرىا فاعمية. وتكوف نتيجة 
توظيؼ مثؿ ىذه الميارات أنو يتـ حؿ المشكمة أو استيعاب الخبرة الجديدة بسرعة أكبر 

 (.083، 5503)البرصاف وحسف، 
 & Costaفيعرؼ ) لمشكبلت،كما تتضح العبلقة بيف ىذه العادات وميارات حؿ ا

Kallick (2004, 60  العادات العقمية بأنيا نزعة الفرد إلى التصرؼ بطريقة ذكية، في
أوضح مواجية مشكمة ما عندما تكوف اإلجابة أو الحؿ غير موجود في بنيتو المعرفية،  و 

Costa & Kallick (2005,123)  ي أف عادات العقؿ مجموعة مف التكوينات المعرفية الت
تشكؿ جزءًا مف البنية المعرفية لؤلفراد؛ لتوظيفيا في المواقؼ المتنوعة مف أجؿ إيجاد الحموؿ 

أف عادات  Gail (2006, 17)ويرى  ،لممشكبلت أو استدعاء السموؾ المبلئـ لموقؼ ما
العقؿ نمط مف السموكيات الذكية يقود المتعمـ إلى أفعاؿ تتكوف نتيجة الستجابتو إلى أنماط 

مف المشكبلت شريطة أف تكوف حموؿ المشكبلت أو إجابات التساؤالت بحاجة إلى معينة 
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أف عادات العقؿ ىي سموكيات التفكير  Campbell (2006, 1ويرى ) .تفكير وبحث وتأمؿ
 الذكي لدى الفرد في حؿ مشكبلتو، وتنظيـ تعممو.

ائص تتوافؽ مع خصDaniels عادات العقؿ وفقًا لمنظورويرى الباحثاف أف ىذه 
 ,Taylor,1995; Van)كؿ مف كما أشار إلى ذؾ الصبلبة النفسية المرتفعة،  ذويالطبلب 

et al, 2006) 
لتعرؼ العبلقة بيف كؿ مف عادات العقؿ وميارات حؿ  البحث الحاليلذا يسعى 

استكشاؼ أفضؿ نموذج و المشكبلت والتفكير عالي الرتبة والصبلبة النفسية لطبلب الجامعة، 
العبلقات السببية بيف عادات العقؿ كمتغير مستقؿ، وميارات حؿ المشكبلت  بنائي يفسر

 والتفكير عالى الرتبة كمتغيرات وسيطة، والصبلبة النفسية كمتغير تابع لدى عينة الدراسة.
 مشهل٘ البخح:

فى حدود ما  –تبيف مف خبلؿ استقراء التراث عدـ وجود دراسات عربية أو أجنبية 
تناولت عادات العقؿ وميارات حؿ المشكبلت والتفكير عالى الرتبة  – أطمع عميو الباحثاف

، فمف خبلؿ المسح لـ راسات التى تناولت ىذه المتغيراتوالصبلبة النفسية مجتمعة؛ لندرة الد
 ؛  5508حماد،  ؛5503، ومحمد، 5505يجد الباحثاف غير دراسة )وشاىيف والسيد، 

Nasseem & Khalid, 2010; Tugade & Fredrickson, 2004)  ربطت بيف
 ,.Yee, et alالصبلبة النفسية وبيف بعض أنماط وأساليب التفكير بصفة عامة ، ودراسة )

؛ 5505جاني والعمي، كمة، ودراسة )( ربطت التفكير عالي الرتبة بميارات حؿ المش2015
ير ( ربطت عادات العقؿ بميارات التفك5503الغامدي والزبوف، ؛ 5503النواب وحسيف، 

( ربطت  ;Costa & Garmston, 1998 5503عالي الرتبة، ودراسة )البرصاف وحسف،  
 عادات العقؿ بحؿ المشكبلت.

كما تبيف مف خبلؿ استقراء التراث عدـ وجود نموذج نظري يجمع عادات العقؿ 
وميارات حؿ المشكبلت والتفكير عالى الرتبة والصبلبة النفسية رغـ أف نتائج الدراسات 

؛ مما دفع الباحثاف لبناء نموذج ىذه المتغيرات بعضيا وبعضة تؤكد وجود عبلقات بيف السابق
مدى تشكيؿ ىذه المتغيرات نموذجًا بنائيًا يفسر العبلقة  نظري يجمع ىذه المتغيرات لمتحقؽ مف

، خاصة عندما تكوف ىذه المتغيرات السببية )التأثيرات( بيف ىذه المتغيرات لدى طبلب الجامعة
لموقوؼ عمى ماىيتيا مف الناحية النظرية، مما يدعـ أىمية عمؿ نموذج بنائي ميمة 
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لمتغيرات الدراسة عمى البيئة العربية، ىذا مف جانب ومف جانب آخر أىمية المرحمة الجامعية 
لمطمبة؛ حيث يحتاج الطالب الجامعي إلى الصبلبة النفسية أكثر مف أى مرحمة سابقة؛ 

، وتعرضو لمكثير مف المواقؼ ثير مف المواقؼ والمشكبلتفى الك العتماده عمى نفسو
الضاغطة؛ فقد أتفؽ العديد مف الباحثيف عمى تحديد مجموعة مف الخصائص التي تميز ذوي 
الصبلبة النفسية المرتفعة بأنيـ يتميزوف بااللتزاـ أماـ األخريف، والجرأة والمنافسة، ولدييـ 

صفوف بالقدرة عمى إيجاد العديد مف البدائؿ القدرة عمى التحمؿ والمقاومة، وكذلؾ يت
نجاز الشخصي، لممشكبلت، والجاذبية الشخصية، واالصرار والتحدي كما أنيـ يتمتعوف باإل 

مما يتطمب ضرورة التعامؿ مع  .((Taylor,1995; Bartone, 2007 والنزعة التفاؤلية
ومف ثـ يجب دراسة ىذه ىذه المرحمة بعقؿ واع وتفكير عاؿ وميارة جيدة فى حؿ المشكبلت، 

 المتغيرات لدى طبلب الجامعة.
براىيـو  دنوتؤكد )ش ( أف الشباب عرضة لممشكبلت 5508،588، السعدي وا 

 ،والضغوطات والتحديات التي يفرضيا إيقاع التطور العممي والتكنولوجي السريع والمتبلحؽ
ف المشكبلت والذي يمثؿ سمة أساسية مف سمات العصر مما أدى إلى تفاقـ العديد م

واالضطرابات النفسية واالنفعالية والسموكية، وبالتالي فيـ يحتاجوف إلى شخصية صمبة قادرة 
 .التحدياتعمى مواجية كؿ تمؾ 

( أف العديد مف المتعمميف يأتوف إلى المرحمة 5، 5505أبو شعباف،سمر وتذكر )
عماؿ عادات العقؿ، ع مى الرغـ مف أف تكويف الجامعية وليس لدييـ القدرة عمى التفكير، وا 

عماؿ العقؿ والتحميؿ والنقد  عقمية مرنة قادرة عمى جمع المعمومات مف مصادرىا المختمفة وا 
والمقارنة والتركيب والتصميـ وحؿ المشكبلت والمتناقضات وتصور البدائؿ ُيعد مف أىـ وظائؼ 

 التعميـ الجامعي.  
ة البحث الحالي فى تحديد مشكم ويمكف ،بيذا البحثف لمقياـ كؿ ما سبؽ دفع الباحثي

النموذج البنائى لمعبلقة بيف عادات العقؿ وميارات حؿ المشكبلت والتفكير محاولة دراسة "
ويمكف تمخيص مشكمة الدراسة في التساؤالت عالى الرتبة والصبلبة النفسية لطبلب الجامعة " 

 التالية:
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 العقؿ؟عادات طبلب الجامعة ل مستوي امتبلؾما  -0
العقؿ،  )عادات التاليةمتغيرات الفي عينة البحثاختبلؼ بيف الذكور واإلناث  ىؿ يوجد -5

 النفسية(؟، الصبلبة ميارات حؿ المشكبلت، التفكير عالي الرتبة
ىؿ توجد عبلقة بيف كؿ مف عادات العقؿ وميارات حؿ المشكبلت والتفكير عالي الرتبة  -3

 ؟لدى عينة البحثوالصبلبة النفسية 
فكير وميارات حؿ المشكبلت والت عادات العقؿ كمتغير مستقؿ، تشكؿ متغيرات ىؿ -5

، والصبلبة النفسية كمتغير تابع نموذجًا بنائيًا يفسر العبلقة عالى الرتبة كمتغيرات وسيطة
 البحث؟لدى عينة يرات السببية )التأثيرات( بيف ىذه المتغ

 :البخحأٍداف 

مستوى معرفة إلى:  البحثؼ يديمف أىداؼ العمـ؛ حيث  البحث الحاليتنبع أىداؼ 
ي متغيرات الدراسة ) ناث فذلؾ معرفة الفروؽ بيف الذكور واإل ، وكعادات العقؿ لطبلب الجامعة

، تقصي (الرتبة، والصبلبة النفسية، والتفكير عالي عادات العقؿ، ميارات حؿ المشكبلت
والصبلبة  رتبةالعبلقة بيف كؿ مف عادات العقؿ وميارات حؿ المشكبلت والتفكير عالي ال

ة بيف عادات استكشاؼ أفضؿ نموذج بنائي يفسر العبلقات السببي، النفسية لطبلب الجامعة
، ة كمتغيرات وسيطةوميارات حؿ المشكبلت والتفكير عالى الرتب العقؿ كمتغير مستقؿ،

 لدى عينة الدراسة.كمتغير تابع والصبلبة النفسية 
 أٍنٔ٘ الدراش٘:

 تطبيقية.أىمية نظرية وأىمية  إلىتنقسـ أىمية الدراسة 
 اليظرٓ٘: أّاًل: األٍنٔ٘ 

 التالية:تنبع أىمية الدراسة النظرية مف خبلؿ النقاط 
تجاىات السببية اال نسب نموذج بنائي يوضح العبلقات والتأثيرات المتداخمة و التوصؿ الى أ-0

مبلئمة تحقؽ نشاء بيئات تعميمية إفى  ويمكف االعتماد عمي والذي ،بيف ىذه المتغيرات
، مما يترتب عمية ارتفاع نواتج التعمـ مستوى عالي مف االندماج لطبلب الجامعة

 .لدييـ األكاديمي التحصيؿو 
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وفيمًا  ،لدي طبلب الجامعةدامًا تقدـ ىذه الدراسة معمومات عف عادات العقؿ األكثر استخ-5
يرعالي الرتبة كأعمؽ لطبيعة العبلقة بيف عادات العقؿ وميارات حؿ المشكبلت والتف

 التربوية.العممية  عمىسات اإليجابية لذلؾ ، واالنعكاوالصبلبة النفسية
مرجوة أىمية المتغيرات التي تشمميا الدراسة الحالية وطريقة تناوليا واألىداؼ البحثية ال-3

. فالمتغير المستقؿ عادات العقؿ مف المتغيرات وثيقة الصمة بالعممية التعميمية منيا
كما أف ىذا المتغير  ثـ االرتقاء بالعممية التربوية، متعمميف ومياراتيـ ومفوتطوير ال

يسيـ في أكساب المتعمميف مجموعة مف الميارات كحؿ المشكبلت والتفكير الناقد 
 واألصالة.واإلبداعي وايجاد حموؿ تتصؼ بالمرونة 

ما بيف عادات  مف خبلؿ دراسة العبلقات المتشابكة كذلؾ تنبع أىمية الدراسة النظرية-5
كما أف الدراسة ير عالي الرتبة والصبلبة النفسية، العقؿ وميارات حؿ المشكبلت والتفك

 الحظ الباحتاف البحث وبخاصة في البيئة العربية، حيث  الحالية تعتبر أضافة ألدبيات
كما أف ارتباط عادات العقؿ  تناولت متغيرات الدراسة مجتمعة، قمة الدراسات التي

 عمىالدراسة تعد أضافة في أدبيات البحث عمومًا في البيئتيف العربية واألجنبية  بمتغيرات
 السواء.حد 

التأصيؿ النظري فى الدراسات العربية، وبناء نموذج نظري والتأكد منو مف خبلؿ أسموب  -8
بما تحميؿ المسار؛ بما يسيـ فى التأصيؿ النظري فى الوطف العربي لمفاىيـ الدراسة 

 .ية جديدة يفتح أفاؽ بحث
 ثاىًٔا: األٍنٔ٘ التطبٔكٔ٘ 

: يدة فى الحقؿ النفسي لقياس كؿ مفتثرى ىذه الدراسة المكتبة العربية بثبلثة مقاييس جد-1
 .عادات العقؿ وميارات حؿ المشكبلت والتفكير عالى الرتبة

رات يمكف االستفادة مف نتائج الدراسة فى إعداد برامج تدريبية لتنمية عادات العقؿ وميا-5
حؿ المشكبلت والتفكير عالي الرتبة لدى طبلب الجامعة مف أجؿ رفع مستوى الصبلبة 

  .النفسية لدييـ
يمكف االستفادة مف نتائج الدراسة فى توجيو مسئولي التخطيط الجامعي الي أىمية دمج   -3

عادات العقؿ وميارات حؿ المشكبلت والتفكير عالي الرتبة في تدريس المقررات مف 
تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى ىذا الدمج في ورش عمؿ؛ لتنمية الصبلبة خبلؿ 
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النفسية لدى طبلب الجامعة، والتخمص مف النمطية التي تركز عمى الحفظ انطبلقًا نحو 
 الناقد.اإلبداع والتفكير 
 مصطلخات الدراش٘ 

   :Habits Of Minds عادات العكل

عمميات عقمية تتميز باالنفتاح : بأنيايعرؼ الباحثاف عادات العقؿ في ىذا البحث 
والعدالة واالستقبللية والميؿ لبلتجاه النقدي تطورت ىذه العمميات إلى أنماط سموكية يمارسيا 
الطالب أثناء المواقؼ الحياتية تساعده عمى حؿ المشكبلت ومواجية الخبرات الجديدة 

عمييا المشارؾ فى مقياس  . ويعبر عنيا إجرائيًا بالدرجة التى يحصؿوالمواقؼ الضاغطة
 عادات العقؿ بأبعاده األربعة.

 Higher Order Thinking: الرتب٘التفهري عالٕ ثاىًٔا 

توظيؼ الفرد لمعمميات العقمية بيدؼ حؿ مشكمة أو تحقيؽ  إجرائيًا بأنو:يعرفو الباحثاف 
 الناقد التفكيرات ميار  مكونيو بيف فيما ، جامعاً لعممية التفكير ذاتياً  تنظيماً  ىدؼ، متضمناً 

التفكير بالدرجة التى يحصؿ عمييا المشارؾ فى مقياس إجرائيًا ويعبر عنو اإلبداعي،  والتفكير
  الحالي.قيد البحث  عالي الرتبة

 :Problem Solving Skills مَارات حل املشهالت -ج

شاط عقمى يتضمف مجموعة مف العمميات ن بأنيا:يعرفيا الباحثاف فى البحث الحالي 
الوصوؿ إليو مستخدما ما لديو بقدرة الفرد عمى تحديد اليدؼ المراد تبدأ يقوـ بيا الطالب، 

ويعبر  وميارات وتوظيؼ خبرات اآلخريف الجيدة مف أجؿ تحقيؽ ىدفو.سابقة مف معمومات 
حؿ المشكبلت فى البحث الحالي بالدرجة التى يحصؿ عمييا المشارؾ فى مقياس إجرائيًا  اعني

 .ثبلثةبأبعاده ال
 :Psychological Hardness الصالب٘ اليفصٔ٘ -د

نمط مف التعاقد النفسي يمتـز بو "تعرؼ الصبلبة النفسية بأبعادىا الثبلثة عمى أنيا 
الفرد تجاه نفسو وأىدافو وقيمو واآلخريف مف حولو، وىذا النمط يعكس اعتقاد الفرد بأنو قادر 

 رألية ما يتعرض لو مف أحداث، وأف ما يطؤو مس تحمؿيمقاه مف أحداث، و  فيماعمى التحكـ 
عاقة  ير ىو أمر ضروري لمنمو أكثر مف كونو تيديداً مف تغ جوانب حياتوعمى  وا 
عميو طبلب التي يحصؿ  ةبالدرجفي ىذه الدراسة أجرائيًا وتقاس  .(555، 0558،)مخيمر
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والتحكـ  لتزاـال ا ىي:. والذي يتكوف مف ثبلثة أبعاد الصبلبة النفسية عمى مقياس الجامعة
 والتحدي.

  :اليظرٖ اإلطار

 :Habits Of Mind أّاًل: عادات العكل

التعميـ ىو أداة األمة لتحقيؽ أي تقدـ تنشده وىو سبيميا لمنيوض بمستوى األفراد ولف 
يتحقؽ ىذا إال مف خبلؿ اكتساب بعض العادات العقمية التي تساعد عمى تعمـ أية خبرة 

 .(025 ،5555رزانو وآخروف، )ما نحتاجيا في المستقبؿ
باستقراء تراث العمـ في مجاؿ العادات العقمية نجد أف البداية قد وردت في الفكر و 

التربوي الحديث في الواليات المتحدة األمريكية في نياية العقد األخير مف القرف العشريف، 
ير الناقد وذلؾ بدعوة المربيف إلى التركيز عمى تحقيؽ عدد مف النواتج وبخاصة التفك

التفكيرية، وىو ما عرؼ فيما  االستراتيجياتوما تبعو مف ضرورة تنمية عدد مف  ،واإلبداعي
أو نظرية العادات العقمية التي تتضمف االلتزاـ بتنمية عدد مف  ،بعد باتجاه العادات العقمية

عمييا الفرد  والعادات ىي الثوابت التي يعتاد ،الذىنية أطمؽ عمييا اسـ العادات االستراتيجيات
ويمارسيا بشكؿ تمقائي وروتيني ومستمر، وعميو تؤكد نظرية العادات العقمية عمى وجود 

متكررة ومنياج ثابت في حياة  سموكياتثوابت تربوية ينبغي التركيز عمى تنميتيا وجعميا 
 .)2 ،5555 ،المتعمـ )الحارثي
األداء األكاديمي لدى عادات العقؿ مف المتغيرات الميمة التي ليا عبلقة ب وتعتبر

، وىذا ما بصفة عامة والمرحمة الجامعية بصفة خاصة في مراحؿ التعميـ المختمفة متعمميفال
أىمية تعميـ العادات العقمية، وتقويتيا ومناقشتيا مع  إلىدعا االتجاىات التربوية الحديثة 

لتشجيعيـ عمى التمسؾ  فمتعمميوتقديـ التعزيز البلـز لم ،، والتفكير فييا، وتقويميامتعمميفال
عادة تنظيـ أفكاره بفاعمية وتدريبو  بيا، كما أنيا تسيـ في تنظيـ المخزوف المعرفي لممتعمـ، وا 
عمى تنظيـ الموجودات بطريقة جديدة، والنظر إلى األشياء بطريقة غير مألوفة لتنظيـ 

بمرونة البحث أخيرًا فإف عادات العقؿ تسمح لمطالب المشكبلت، و  المعارؼ الموجودة لحؿ
؛ عبد المطيؼ، 5558قطامى وعمور، ) .لئلجابة عف المشكبلت والمثيرات التي يجيميا

  Costa & Kallick,(B) 2000)؛ 5505
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مجموعة مف العمميات العقمية "بأنيا عادات العقؿ  (335 ،5505)الشامى  يعرؼو 
مى شكؿ أنماط ُكّونت لدى الطبلب عبر مجموعة متراكمة متتابعة مف األداءات تطورت ع

. "ابتكاريو أو مواجية خبرة جديدة سموكية يستخدمونيا عند حؿ مشكمة ما أو أداء أفعاؿ
يمارسيا سموكية أنماط  عمميات عقمية تطورت إلى" بأنيا (58، 5505)المطيؼ ويعرفيا عبد 

 ."تساعده عمى حؿ المشكبلت أو مواجية الخبرات الجديدة أثناء أنشطة التفكير لطالبا
العقؿ التي يستخدميا الطبلب عند ممارستيـ لؤلنشطة اليومية التي  وتفسير عاداتاسة لدر و 

( لعادات العقؿ، Daniels,1999منظور ) منيا ونظريات عّدةيقوموف بيا ظيرت نماذج 
 وفيما يمي توضيحو:

 لدراش٘ عادات العكل  سىظرٓ٘ داىٔال

ادات العقؿ وىي: أربعة أقساـ لع (Daniels,1999,1011-1022) قدـ دانيالز
إلى االستقصاء أو االتجاه  العقمي، والميؿواالستقبلؿ  ،والعدالة العقمية، العقمياالنفتاح 
 النقدي.

: حيث يعتبر ىذا البعد مف األبعاد المميزة Open-Minded االىفتاح العكلٕأّاًل: 
القوة دليؿ عمى تمتع شخصية الفرد ب وىيلمشخصيات الفعالة في تصرفاتيا وتوجياتيا، 

اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت، كما أف االنفتاح العقمي يسيـ في توسيع مدارؾ  والثبات في
اتخاذ القرارات المؤثرة، والشخصية التي تتميز باالنفتاح العقمي ىي شخصية تتمتع  العقؿ في

بالقوة والحيوية في أي مجاؿ تعمؿ بو، كما تتوافر لدى ىذه الشخصية القدرة عمى التواصؿ 
 ,Haiman) الغير مساعدة مع اآلخريف، والتوافؽ معيـ بسيولة، كما أنو يتميز بقدرتو عمى

2009,98) 
الدراسة الحالية بأنو " قبوؿ األفكار الجديدة والتعامؿ مع أفكار  إجرائيُا فيويعرؼ 

ووجيات نظر اآلخريف بمرونة والبحث عف األدلة ضد ما يعتقده الفرد وموازنة ىذه األدلة 
 عادؿ.بشكؿ 

 العقمية التيمجموعة مف الخصائص  De Raad and Perugini (2000)وذكر 
 يتمتع بيا المتفتحوف عقميا ىي:
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 سرعة البداىة وتعدد االفكار واإلجابات. -0
 القدرة عمى التحميؿ والتركيب والتقويـ واستخداـ البراىيف واالدلة في اتخاذ القرارات. -5
وسعة االدارؾ وطرح بدائؿ مختمفة لحؿ مشكمة  البحث عف العبلقة بيف السبب والنتيجة -3

 ما.
إصدار األحكاـ غير المعتمدة عمى معايير مألوفة والحكـ عمى األفكار أو المواقؼ أو  -5

 وتقويميا.الظواىر بعد دارستيا 
الخمفية الواسعة في الحقوؿ المعرفية المتعددة وكثرة القراءة والمرونة االداركية والبراعة  -8

 جة المشكبلت.واالتقاف في معال
 الفكرية.والطبلقة  والمرونة واالصالةالقدرة عمى البحث واالستقصاء  -8
 اإلضافة والزيادة لممواقؼ المشكمة التي يبحثونيا. عمىالقدرة  -2

التفتح العقمي  تناولت مدى)روكيش( مجموعة مف المبادئ الرئيسة التي  وقدمت نظرية
وب الفرد في التفكير بصرؼ النظر عما سمأ معرفة عمىلمفرد، حيث أنصب اىتماـ النظرية 

فالفرد ال  نعتقد؟ ولكف كيؼماذا نعتقد  نسأؿال نبيف حالة االنفتاح العقمي  يعتقد، وعندما
ساس أسموبو في نما عمى أوأ ،مف معتقدات ساس ما لديوا عمى أنو منفتح عقميً يوصؼ أ

منفتح؟ و نظاـ عقمي أعقمية ي ىؿ التعامؿ مع المعتقدات ب، أالتعامؿ مع ىذه المعتقدات
 (.3، 5558الشيري ،)

التي تقوـ عمى  (Belief System)روكيش( باسـ )انساؽ المعتقدات،  وتعرؼ نظرية
ؿ ويقع االنساف مف خبل  ،الذىف وانغبلؽ الذىفساس مفيـو الجمود المرتبط بمفيـو تفتح أ

ومنغمقوا الذىف ة حد جانبيأ منفتحوا الذىف في حيث يقع، معتقداتو عبر متصؿ ثنائي القطب
 .الجانب األخرفي 

لفرد ذو التفكير فا ،كثر مف محتواىاية عمى بناء المعتقدات وأشكاليا أوتركز ىذه النظر  
ختبلؼ مف إعمى الرغـ  ،فكار غيره ويتفيميا دوف صعوبةالمنفتح يستطيع أف يتقبؿ أ

إنو ييتـ بالجانب  ، حيثال يمكنو فعؿ ذلؾ بينما المنغمؽ ذىنياً  ،مضامينيا عما يعتقد بو
كثر قدرة ا بصورة أكبر كمما كاف أفكمما كاف نظاـ االعتقاد الشخصي منفتحً  ،االنفعالي لمفرد
وغير  ،وغير متشكؾ باألفكار الجديدة ،قؿويكوف تأثير السمطة فيو أ ،معموماتعمى تقييـ ال

 (Carson et al,2000,202) متمسؾ باألفكار التقميدية
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، ففي نمط ( بيف نمطيف مف التفكير المنفتح والمنغمؽRokeach,2000,55وقد ميز)
 األفرادفكار ًا، اذ ييتـ الفرد بمعرفة أر متطو  سموب التفكير نامياً التفكير المنفتح يكوف أ

 ،ويتحمؿ الغموض ،ييريتقبؿ التغو ، ، كما أف لدية القدرة عمى تغيير أفكاره بنفسوومعتقداتيـ
ف كؿ ، وألكؿ فرد عدد ىائؿ مف المعتقدات ال يمكف حصرىاف وأ ،ويستطيع تقبؿ أفكار االخريف

يره مف المعتقدات، إذ يوجد نسؽ كمي لممعتقدات عف غ معتقد ال يعمؿ بمفرده مستقبلً 
كوف نساف يُ ا فكؿ إتمامً  و منغمقاً أ تماماً  عتقاد الفرد ال يكوف منفتحاً ، وأسموب إوالبلمعتقدات

ـ عالمو بأفضؿ مؿ االطار الكمي الذي يمكنو مف فيلممعتقدات والبلمعتقدات تعمؿ ع نظاماً 
 .طريقة

: ويقصد بيا الموازنة بيف جميع األفكار والحموؿ fair-Minded العدال٘ العكلٔ٘ثاىًٔا: 
مما يحؽ نوع مف الموازنة بيف تمؾ األفكار، والعمؿ عمى حؿ الموقؼ  لممواقؼ المختمفة

حموؿ المختمفة، والمفاضمة فيما بينيا الختيار بأفضؿ صورةممكنة، والقدرة عمى التمييز بيف ال
ىو بأنو:  عرؼ إجرائيًا في الدراسة الحاليةتو  .أنسبيا وأفضميا لممشكمة التي تواجو الفرد

اعتماد الفرد عمى تفكيره الشخصي، وادارتو لذاتو بطريقة مستقمة عف الواقع المحيط بو 
 بطريقو تضمف لو الخروج مف الموقؼ المشكؿ.

 مشخص ذىعشر سمة ل ( إحدي(Daniels,1999,1011-1022 وقد أورد
 ىي:العدالة العقمية 

: حيث يتبني ىؤالء األفراد تفكير يتسـ بالمرونة والوضوح، Rationalالعقبلنية  -
ويتفحصوف كافة جوانب المشكمة قبؿ تشكيؿ رأي عاـ، ويتخذ ىؤالء األفراد القرارات بناء 

 القرارات.العاطفة عند اتخاذ ىذه  عمى أدلة قوية وعقبلنية غير معتمديف عمى
: حيث يصدر ىؤالء األفراد أحكامًا محايدة، خالية مف التحيز Objectiveالموضوعية  -

 الشخصي.
: حيث يتقبؿ ىؤالء األفراد آراء اآلخريف ومعتقداتيـ Open-mindedاالنفتاح الذىني  -

 خاصة.الاالعتقاد والتصديؽ في معتقداتيـ  عمىمع عدـ إجبار اآلخريف 
: حيث يضع االفراد توقعات عالية ولكنيا عقبلنية وواقعية Reasonableالواقعية  -

 تحقيقيا  عمىويعمموف 
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حيث يمنح ىؤالء األفراد الجميع فرص متكافئة لمنجاج  :Even-handedالبلمحاباة  -
 االحتراـ.ويعامموف الجميع بنفس المستوي مف  محاباة،دوف أي 

يقيـ ىؤالء األفراد األشخاص عمي أساس  : حيثSound judgmentالحكـ الصائب  -
  األشخاص.أساس تقديرىـ الشخصي ليؤالء  عمىالقيمة التي يقدمونيا ال 

يفعؿ ىؤالء األفراد ما ىو صحيح وليس ما ىو مناسب،  حيث :Rule abidingاإللتزاـ  -
 شخصية.فيـ ال يخرقوف القواعد لتحقيؽ مكاسب 

يبذؿ ىؤالء األفراد جيودًا كبيرة لمقياـ بوجباتيـ  يث: حContributorالبناءة المساىمة  -
 اآلخريف.ومياميـ، ولذلؾ فيـ غير متفرغيف النتقاد أعماؿ 

: فيؤالء االشخاص ال يقبموف بمزايا خاصة أو مكافآت خاصة Deservingاالستحقاؽ  -
 إال إذا كانوا يستحقونيا عف جدارة، فيـ يقبموف فقط بما يروف أنيـ يستحقونو.

: يكتسب ىؤالء االشخاص احتراـ اآلخريف مف Sound leadershipدة السميمة القيا -
تعزيز الثقة بداًل مف المطالبة بيا، كما  عمىخبلؿ خبراتيـ ونزاىتيـ الشخصية وقدرتيـ 

 لآلخريف.جيدىـ ليكونوا قدوة مثالية  قصارىأنيـ يبذلوف 
خريف قبؿ إصدار : حيث يضع ىؤالء األفراد أنفسيـ مكاف اآلSelflessالغيرية  -

  يستحقونيا.الحكـ عمييـ، كما أنيـ يسعدوف بنجاح اآلخريف ويرفعونيـ لممكانو التي 
: ويشير إلى قدرة الفرد عمى االكتفاء Independent-Minded االشتكالل العكلٕثالجًا: 

شخص، وتمتع أفكاره بالمرونة  أليالذاتي فى اتخاذ قراره، وتميزه بعدـ التبعية في أفكاره 
 وُيعرؼ إجرائياً  .المعرفية، واعتمادىا عمى الخبرات المتباينة، وحؿ مشكبلتو بطريقة إبداعية

في الدراسة الحالية بأنو " بذؿ الطالب جيد واع لمعالجة جميع وجيات النظر عمى حد سواء، 
ظيار طريقة أو  أو مصالحو الشخصيةه مشاعر  التحيز إلىتفكير صادقة وعادلة دوف  وا 
 يف.مشاعر اآلخر 

ويتصؼ االفراد المستقموف عقميا بمجموعة مف الخصائص التي تميزىـ عف غيرىـ 
 ىذه الخصائص ىي:

 الواقعية في معرفة األشياء وتحميؿ جزئياتيا. -
 يتفاعموف مع المنيج التفصيمي المبني عمى االكتشاؼ.  -
 يتبنوف أراء منطقية بالنسبة ليـ. -



 ................................. ةنمذجة العالقات  بين عادات العقل ومهارات حل المشكالت والتفكير عالي الرتب

- 855 - 

 عتقده اآلخروف.ما ييقرروا ألنفسيـ ما يؤمنوف بو ويعتقدونو ال  -
وجية نظر معارضة لمجرد أف تكوف  وفختار ال يو ختبلؼ الرأي اافوف مف ال يخ -

 مختمفة.
 ىـ عادة عمى استعداد لموقوؼ عمنًا أماـ اآلخريف لمدفاع عمى ما يعتقدوف. -
حؿ المشكبلت مف خبلؿ  عمىأكثر فاعمية في حؿ المشكبلت؛ فيو يتسـ بالقدرة  -

عادة بناتح  ,Altum & Cakan؛ Hansen, 1995) ءه وتنظيموميؿ الموقؼ وا 
2006) 

ويقصد : Inquiring or Critical Attitude الجتاِ اليكدٖإىل االشتكصاء أّااملٔل رابعًا: 
عمى جوانب القوة والضعؼ فييا؛ مف أجؿ  بو القدرة عمى النقد الفعاؿ لؤلفكار واآلراء، والتعرؼ

ويعرؼ  فييا.ت التي تعرض عميو أو يكوف طرفًا تقييميا والوصوؿ إلى أفضؿ الحموؿ لممشكبل
الميؿ الى التصرؼ بموضوعية تجاه األراء واألفكار، والتحقؽ  :الحالية بأنوجرائيًا في الدراسة إ

 ، وتقويـ الحجج. بحرية وفضوؿمف االفتراضات 
إف عممية الميؿ إلى االستقصاء أو االتجاه النقدي ليا مكونات خمسة، إذا افتقدت 

  وىي: المكونات،ال تتـ العممية بالمرة، إذ لكؿ منيا عبلقتيا الوثيقة ببقية  ـ،إحداى
وىي ضرورية لكي يحدث الشعور  ويعتقد فيو،وىي ما يعرفو الفرد  المعرفية:القاعدة  -

 بالتناقض.
 بالتناقض.وىي المثيرات التي تستثير اإلحساس  الخارجية:األحداث  -
ية التي استمدىا الفرد مف القاعدة المعرفية وىي الصبغة الشخص الشخصية:النظرية  -

ثـ أف النظرية الشخصية ىي  شخصية(.نظر  )وجيةبحيث تكوف طابعًا مميزًا لو 
فيكوف الشعور  الخارجية،اإلطار التي يتـ في ضوءه محاولة تفسير األحداث 

 بالتباعد أو التناقض مف عدمو.
مثؿ عامبًل دافعًا تترتب عميو فمجرد الشعور بذلؾ ي التباعد:الشعور بالتناقض أو  -

 بقية خطوات الميؿ إلى االستقصاء أو االتجاه النقدي.
وىي مرحمة تضـ كافة الجوانب المكونة الميؿ إلى االستقصاء أو  التناقص:حؿ    -

 متعددة،حيث يسعى الفرد إلى حؿ التناقض بما يشمؿ مف خطوات  النقدي،االتجاه 
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أبو خميؿ ؛ 5552، العتيبي) النقدي.جاه وىكذا فيذه ىي األساس في بنية االت
  (5508؛ شطة،5505شعباف، 

 Problem Solving Skills مَارات حل املشهالت:ثاىًٔا: 

يعد حؿ المشكبلت أحد العمميات العقمية الميمة، وقد تعددت صور تناوؿ حؿ 
يجب  المشكبلت فيما بيف عممية عقمية، أو أسموب مف أساليب التعميـ والتعمـ، أو ميارات

تنميتيا. كما تعددت أيضًا تعريفات حؿ المشكبلت وفؽ المنظور الذي يتناولو كؿ فرد ييتـ 
 .بحؿ المشكبلت
"عممية معرفية  المشكبلت بأنياميارات حؿ  Cormier & Nurius (2003)عرؼ 

سموكية يحاوؿ الفرد مف خبلليا تحديد واكتشاؼ وسائؿ فاعمة لمتعامؿ مع المشكبلت التي 
 (5553وعرفيا )العدؿ، ،  (Cormier & Nurius ,2009,7) اليومية في حياتويواجييا 

وىي نوع مف األداء يتمكف الفرد مف  معطاة،بأنيا "قدرة الفرد عمى اشتقاؽ نتائج عف مقدمات 
وذلؾ عف طريفيـ  اكتشافيا،الحقائؽ المعروفة لموصوؿ إلى الحقائؽ المجيولة التي يود 

دراؾ األسباب والعوامؿ ا  (.055، 5553لمتداخمة في المشكبلت التي يقـو بحميا )العدؿ، وا 
( بأنيا "مجموعة مف العمميات التى يقـو بيا الفرد مستخدما 503، 5508) العياصرةيعرفيا و 

والميارات التى اكتسبيا فى التغمب عمى الموقؼ  تعمميا،المعمومات والمعارؼ التى سبؽ لو 
  .والوصوؿ إلى حمو عميو،وغير مالوؼ فى السيطرة  جديد،بشكؿ 

 لميارات حؿ المشكبلت إلى:  (Emuford,2000)يتبنى الباحثاف تقسيـ و 
 وىي امتبلؾ الفرد لممعرفة والمقدرة لموصوؿ الى األىداؼ المرغوبة. القدرة: -
الكيفية التي يستخدميا الفرد في محاولة الوصوؿ الى حؿ المشكمة،  وىيالكفاءة:  -

 بكيؼ؟وتكمف عف السؤاؿ 
القدرة عمى التعاوف بشكؿ فعاؿ ومنتج مع مختمؼ الجماعة مف أجؿ  وىيتنسيؽ: ال -

 الوصوؿ الى األىداؼ.
فكثيرا مف المواقؼ التي  الفرد،تعتبر ميارات حؿ المشكبلت مطمب أساسي في حياة و 

وتعتبر حؿ  المشكبلت.تواجو اإلنساف في الحياة اليومية ىي أساسا مواقؼ تتطمب حؿ 
حؿ المشكبلت بيدؼ  الطبلبأشكاؿ السموؾ اإلنساني تعقيدا وأىمية ويتعمـ  المشكمة مف أكثر

 .(335، 5505)القريشي،اذ القرارات السميمة في حياتيـ أف يصبحوا قادريف عمى اتخ
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؛ 0553 مسمـ،وتتضح أىمية ميارات حؿ المشكبلت مف خبلؿ ما ذكره كؿ مف )
( فى Cormier & Nurius ,2009 ؛5505القريشي، ؛5553زيتوف،  ؛5550 الحمو،
 التالي:
إثارة الدافعية لمتعمـ واإلقباؿ عميو بشوؽ ورغبة؛ وذلؾ ألف الطالب يشارؾ في حؿ  -

  .مشكبلتو باستخداـ خبراتو السابقة، ويتعمـ بالممارسة
االستمتاع بالعمؿ عمى حؿ المشكمة التي صاغيا الطبلب بأنفسيـ وشعروا بوجودىا  -

  موماتيـ.معوبضرورة حميا ألنيا تتحدى 
يعمؿ عمى تنمية المعمومات التكنولوجية والقدرات المينية، فإذا تمكف الطالب مف  -

استخداـ ميارات حؿ المشكبلت في المدارس المينية فإنو يمكنيـ أف ينقموا ىذه 
  .الخبرة إلى مواقؼ جديدة خارج المدرسة

مف أحد ويكوف ليـ  يدفع الطبلب إلى بناء خبراتيـ ذاتيًا، وال ينتظروف تمقي المعرفة -
  .دور إيجابي فعاؿ في جميع مراحؿ أسموب حؿ المشكبلت

عطي ، وتوميارات تطبيؽ النظريات والمفاىيـ العممية ،تنمي ميارات العمؿ الجماعي -
الفرصة لئلبداع واالبتكار والمبادرة خاصة عندما تكوف المشكبلت حقيقية وذات 

  .عبلقة بحياة الطالب والمجتمع
 .واتجاًىًا تتفؽ مع مواصفات مجتمع المستقبؿ المرغوب في تشكيموقيمًا  تغرس -

 Higher Order Thinking :التفهري عالٕ الرتب٘ :ثالجًا
عالي  عمى التفكيرركز  الذييعتبر اإلتجاه المعرفى أحد أىـ إتجاىات عمـ النفس 

لتفكير عالي الرتبة ويعد ا ية الخاصة بيذا النمط مف التفكير،الرتبة الذىنية والميارات التفكير 
أحد األبعاد التربوية التي بدأ التربويوف العناية بيا في السنوات األخيرة بوصفو أحد المفاتيح 

 الذيولضماف التطور المعرفى الفعاؿ  ،التربوية لعممية التعمـ والتعميـالميمة لتحقيؽ األىداؼ 
لتكيؼ السميـ في مجاؿ يسمح لممتعمـ باستعماؿ أقصى طاقاتو العقمية لتحقيؽ النجاح وا

 (.5552،550خروف ،)العتوـ وآة العامة التعميـ والحيا
كما يعد التفكير عالي الرتبة نمط تفكير يتطمب جيًدا ذىنًيا خاًصا وصبرًا عمى الشؾ 

سيع حدود المعرفة لما تـ ، أي تو لية في ممارسة المحاكمة العقميةوالغموض واالستقبل 
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، ويشكؿ تحدًيا لتحديات أخري ابة لتحدٍ اكتشافو، مثمما يشير الى استج
(Lipman,1991,103). 

وقد تباينت وجيات نظر عمماء النفس والباحثيف التربوييف في مجاؿ عمـ النفس  
الرئيسية ليذا النمط  المعرفى حوؿ تعريؼ التفكير عالي الرتبة، وتحديد المعالـ والخصائص

فتعرفو  أسس واتجاىات نظرية متعددة  إلىإذ قدموا تعريفات مختمفة إستناًدا مف التفكير، 
Resnick (1987,39) المفصمة التي تتطمب محاكمة مجموعة مف النشطة الذىنية " بأنو

تجنب ، وييدةعد ، ويتضمف حمواًل ماا لمعايير متعددة، وتحميبًل ألوضاع معقدة وفقً عقمية
شؼ معني فيما ال يكت، وأف ميمة المفكر ىو أف ينشئ أو الحموؿ أو الصياغات البسيطة

 .ح الخبرة أو الموقؼ"، أي الوصوؿ الي معني بالرغـ مف عدـ وضو يكوف لو معنى
 والذي، "التفكير الغنى بالمفاىيـالتفكير عالي الرتبة بأنو  Lipman (1991,34)ويعرؼ
لكف إذا كانت حالة  ف تنظيًما ذاتًيا لعممية التفكير، ويسعى الي االستكشاؼ باستمراريتضم
بالمفاىيـ،  )الغنىر المطروحة لمفحص والتدقيؽ تفتقر افتقاًرا كبيًرا ليذه السمات التفكي

نيا أ عمى، فمف المشكوؾ فيو عندئٍذ أف ينظر إلييا واالستكشاؼ والفضولية( ،والتنظيـ الذاتي
كما أف غرس ميارات معرفية عالية الرتبة لدى الطمبة سوؼ  حالة مف التفكير عالي الرتبة،

الرتبة  التفكيرعالي Newman, (1991,34)وعرؼ  ."كير عالى الرتبة لدييـيسفر عف تف
، ويحدث ىذا عندما يقـو المتعمـ بتفسير ستخداـ الواسع لمعمميات العقميةالقدرة عمي األ"بأنو 

أو حؿ مشكمة ال يمكف حميا مف خبلؿ  ،وتحميؿ المعمومات ومعالجتيا لئلجابة عف سؤاؿ
ات ، ويتضمف ىذا النوع مف التفكير ميار مات التي تـ تعمميا سابًقالممعمو  االستخداـ الروتيني

، 5505أما العوفى والجميدى )".، والتباعديالتفكير الناقد، واإلبداعي، واإلستداللي، والتأممي
ف تنظيمًا ذاتيًا لعممية التفكير، ، والذي يتضم( فقد أوضحا أنو" التفكير الغنى بالمفاىيـ000

، أو التعامؿ مع مواقؼ الحياة بلؿ البحث والدراسة، والتساؤالت خؼاالستكشا إلىويسعي 
فيذ العمميات المتعمـ عمى ممارسة وتن قدرة"( بأنو 852 ،5505وعرفو شحاتو ) ."المختمفة

، وتجريب، وذلؾ بإتقاف تاـ أثناء عممية التعمـ العقمية مف استنتاج، وتصنيؼ، وتنبؤ، وتفسير
إجرائيا  ويعرفو الباحثاف .رض ليا أثناء حياتو"ت التي يتعبغرض استخداميا في حؿ المشكبل

توظيؼ الفرد لمعمميات العقمية بيدؼ حؿ مشكمة أو تحقيؽ ىدؼ، متضمنًا تنظيمًا ذاتيًا  بأنو:
لعممية التفكير، جامعًا فيما بيف مكونيو ميارات التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي، ويعبر عنو 
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صؿ عمييا المشارؾ فى مقياس التفكير عالي الرتبة قيد البحث إجرائيًا بالدرجة التى يح
 ويتضمف التفكير عالي الرتبة كبًل مف: الحالي.
ويعرفو الباحثاف إجرائيا في البحث الحالي : Critical thinking التفهري الياقد - أ

بأنو: نوع فريد مف التفكير تتضح فيو قدرة الفرد عمى تنظيـ جيوده، وفحص أفكاره 
وصياغة االستدالالت المنطقية، وحساب االحتماالت مما يؤدى الى  بعناية،

استنتاجات وحموؿ سميمة لممشكبلت وتحقيؽ لبلىداؼ. وتتمحور سمات الشخصية 
الناقدة في ستة أبعاد: ُبعد المعرفة، وُبعد فيـ قواعد المنطؽ، وُبعد القدرة عمى 

 التقويـ.كبلت، وُبعد التفسير، والُبعد الوجدانى، وُبعد الحساسية تجاه المش
ويتضمف القدرة عمى التحدي والتخيؿ النقدي، والمخاطرة المدروسة،  المعرفة:عد بُ  -

 .الغموضوالمرونة المعرفية، وتحمؿ 
عد فيـ قواعد المنطؽ: ويشمؿ معرفة قواعد المنطؽ، والربط، والتنظيـ العقبلني، بُ  -

  .وكشؼ المغالطات أثناء النقاش
ير: ويتضمف القدرة عمى االكتشاؼ والنقاش والجدؿ، والميؿ إلى عد القدرة عمى التفسبُ  -

 .المعارؼالتناسؽ المعرفي، والتفسير المنطقي لمظواىر الحياتية، وتطبيؽ 
وينطوي عمى القدرة عمى التكيؼ مع المواقؼ الجديدة، والثقة بالنفس،  الوجداني:عد البُ  -

 .والفاعميةاالتصاؼ بالنشاط راء اآلخريف، و آوالدرجة العالية مف االتزاف، وتقبؿ 
يتضمف الحساسية تجاه المشكبلت، والقدرة عمى  ممنيجة:ُبعد حؿ المشاكؿ بطريقة  -

 .وضع االفتراضات الصحيحة وتحديد المشكبلت بطريقة منطقية
ويتضمف القدرة عمى إصدار الحكـ، وتقويـ الحجج، والقدرة عمى : عد التقويـبُ  -

 .االستدالؿ
: وُيعرؼ إجرائيا في البحث الحالي بأنو: طريقة Creative thinking التفهري االبداعٙ - ب

وعميو  لمنظر إلى المشاكؿ أو المواقؼ مف منظور جديد يشير إلى حموؿ غير تقميدية.
 يأتي: وتورانس مافي ضوء كتابات جيمفورد  فإف أىـ خصائص التفكير اإلبداعي

مف األفكار التي تختص عمى إنتاج العديد قدرة الطالب وىي  :Fluencyالطبلقة  -
، ما يتيح لو العديد مف الحموؿ والخيارات التي في فترة زمنية محددة بموضوع التفكير

 تصمح لتطبيقيا عمى أرض الواقع.
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تتميز بالجدة  وممارسات ألفكار عمى إنتاج الطالب القدرة : وىيOriginality األصالة -
 .وعدـ الشيوع

 األفكار مف ممكف عدد أكبر ب عمى إنتاجقدرة الطال وىي: Flexibility المرونة -
 المتعمقة بميامو األكاديمية والحياتية. البلنمطية والممارسات المتنوعة

 التنبؤ عمى الطالب قدرة : وىيProblem Sensitivityلممشكبلت الحساسية  -
 تيالمواجي والتخطيط الجيد تواجيو، المواقؼ التى في المحتمؿ حدوثيا بالمشكبلت

 يا.وعبلج
ألفكاره  الطالب القدرة عمى تطوير وىي :Elaboration توسع )إدراؾ التفاصيؿ(ال -

يضاحات إلييا تساعد عمى  اوتحسينيومياراتو  ثرائيا تطويرىابإضافة تفصيبلت وا   وا 
 وتنفيذىا.

 ةتبة يقـو عمى االفتراضات التاليوتشير األدبيات التربوية إلى أف التفكير عالي الر 
(Beyer,1987; Paul,1990 ; Swartz & Perkins,1990)  

 .قابمة لمتعمـ ولذلؾ يجب أف تٌعمـأف ميارات التفكير  -
 .ف سياؽ مناسب، إذا ما قدمت ضمضوعات ىي موضوعات مناسبة لمتفكيرجميع المو  -
 سنة لدييـ القدرة عمى التفكير في مستويات تجريدية مع 00جميع األطفاؿ بعد عمر  -

 .وجود الفروقات في مقدار التفكير
 الطالب.، والتي بدورىا تظير تحسنًا في تفكير ستراتيجيات التعمـ يمكف أف تُعمـأف ا -

 (Resnick,1987; Miri et al, 2007; Ramirez & Ganaden, 2008)وتورد 
 ٓلٕ:اخلصائص املنٔسٗ للتفهري عاىل الرتب٘ ننا 

ليست محددة التفكير عالى الرتبة تقررة عبلقات رياضية لوغاريتمية، وأف طريقة العمؿ  -
 سمفَاتحديدًا كامبًل.

يميؿ ىذا التفكير ألف يكوف معقدًا، فيو يتضمف تحميبًل لمؤلوضاع والمواقؼ المعقدة،  -
 المحاكمات العقمية التي يجرييا الفرد. عمىاعتمادًا 

يتضمف ىذا التفكير تنظيمًا ذاتيًا لعممية التفكير، أي أنو يتضمف تقويـ الذات، وأف  -
 الذاتي.فيو يتطمب وجود عنصر مف االستقبلؿ  الذات،مراقبة  إلىقرب التنظيـ الذاتي أ
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غالبًا ما يعطي ىذا النمط مف التفكير حمواًل متعددة بداًل مف إعطاء حؿ فريد، أي أنو  -
ذ غالبا ما يكوف لممسالة الواحدة عدة حموؿ  البسيطة،يتجنب الحموؿ أو الصياغات  وا 

 محتممة.
شؼ معنى لمموقؼ أو الخبرة المعرفية )فرض المعني( أف ميمة المفكر أف ينشئ ويكت -

 تفسيره.فيو يفسر ماال يمكف 
ليس كؿ ما يتصؿ بالميمة  البليقينية إذ الغالب،في  التفكير،يتضمف ىذا النمط مف  -

 واألفكار.اكتشاؼ المعانى  إلىكما أف الجيؿ أو الفراغ االبداعى يقود  معمومًا.المتوفرة 
العتراؼ بالعبلقات السببية أو المنطقية التي تحكـ الموقؼ ا إلىيميؿ ىذا التفكير  -

 .المطروح
 مَارات التفهري عالٕ الرتب٘  

أف ىناؾ اختبلفات واضحة واضحة بيف الباحثيف والدارسيف بخصوص ميارات ىذا 
 ىي:أف ميارات التفكير عالي الرتبة  (Van & Bos,1990)فيفترض  التفكير.النمط مف 
فقد  (Pogrow,1997)أما   المشكمة.حؿ  الناقد،التساؤؿ  لتنظيـ،ا الوصؼ، المبلحظة،

 )االنفتاحيةالمفتوح  ، العقؿاتتنظيـ المعموم ىي:أف ميارات التفكير عالي الرتبة  إلىأشار 
كـ أف انشغاؿ الطمبة في ميارات التفكير عالي  السقراطية.، والمناقشات والحوارات الذىنية(
وتحميؿ البيانات ونمذجتيا مف خبلؿ المعادالت والصيغ  ،التنبؤاتصياغة  مثؿ:الرتبة 

سيمكنيـ مف االىتماـ بشكا أفضؿ بخصوص تعمـ المادة الدراسية  المختمفة،
(Akihiko,2001). ب إكساب وىناؾ مف يري أف تعميـ ميارات التفكير عالي الرتبة يتطم

 Hobson,1997; Miller) .والتطبيؽ، والتقويـ الطمبة الميارات التالية: التحميؿ، التركيب
,1990) 
 Psychological Hardness :اليفصٔ٘ الصالب٘ رابعًا:

مف المصطمحات الحديثة نسبيًا فى مجاؿ عمـ النفس اإليجابي، النفسية  الصبلبة
، النفسية والجسمية عند تعرضو لؤلحداث الضاغطة ة الفرداالحتفاظ بصح يسيـ فىتغير موىو 

ارتقاء الفرد  ويسيـ فى ،وتفسيرىا عمى نحو إيجابي الصعبةحداث في إدراؾ األولو دور فعاؿ 
 .وزيادة خبراتو في مواجية المواقؼ الضاغطة ،ونضجو االنفعالي
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بنية متعددة األبعاد تتكوف مف االلتزاـ، والتحكـ،  Kobasa وفًقا لػ النفسية الصبلبةو 
تحديات البيئة، وتحويؿ وأكدت أف ىذه المكونات ذات صمة، وقادرة عمى مواجية  ،والتحدي

ية، ونقص ىذه األبعاد يوصؼ بأنو األحداث الضاغطة في الحياة إلى فرص لنمو الشخص
، ىذه البنية تيدؼ إلى التخفيؼ مف أثر اإلجياد مف خبلؿ تغيير النظر إلى إنياؾ نفسي

 األوضاع المجيدة، وتقمؿ مف التأثير السمبي ألحداث الحياة مف خبلؿ التأثير عمى كؿ مف
 .(Lambert et al, 2003, 181-182) التقييـ المعرفي والمواجية الفعالة
"نظاـ لمشخصية يمكف تطويره لدي كؿ  بأنو (55 ،5505ويعرفو محمد وآخروف )

والقيادة  األداء،وتساعد في استمرار وتعزيز  لمضغوط،حيث إنيا مخفؼ فعاؿ  األفراد،
داء ولجودة الحياة الذيف يعانوف مف واألخبلؽ والصحة فيي مؤشر إيجابي لفاعمية األ

قدرة الفرد عمى التحدي واإللتزاـ ( بأنو 58 ،5505وتعرفو الحضري ) "األمراض الخطيرة
ستخداـ كؿ ما لديو مف إمكانيات نفسية وبيئية واجتماعية لمواجية مواقؼ الحياة  والتحكـ وا 

 .حتى يحقؽ ىدفو بنجاحالضاغطة واإلحباطات التي تواجيو اعتماًدا عمى خبراتو السابقة 
 :يمي فيما النفسية الصبلبة خصائص( Taylor,1995,261) حصرو 

 .تراجعيـ مستجدات أى في لبلنخراط النفس لدفع النية أو بااللتزاـ اإلحساس -
 الذي الحدث سبب ىو نفسو الشخص بأف اإلحساس أي بالسيطرة" االعتقاد" اإليماف -

 .بيئتو عمى يؤثر أف يستطيع الشخص وأف حياتو في حدث
 لمنماء فرص بمثابة تكوف أو تمثؿ التي األنشطة ومواجية التغيير إحداث في الرغبة -

 .والتطوير
 (Van et al 2006, 6)وأضاؼ 
 .االنفعاؿ االيجابي وروح الدعابة -
 .امتبلؾ الميارات الفعالة في حؿ المشكبلت -
 .اإليماف بأف الضغوط يمكف أف تزيد الفرد قوة -
 .المرونة -
 .اعر السمبية ومحاولة تخطي الخبرات السمبيةتقبؿ المش -
 .التعامؿ الصحيح مع الضغوط واعتبارىا تحديات ينبغي مواجيتيا -
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 االلتزاـ،: وىي أبعاد ثبلثة مف تكوفت النفسية الصبلبة أف إلى Kobasa توصمتو 
 .ةالنفسي الصبلبة تناولت التي الدراسات معظـ في عمييـ اتفاًقا األكثر وىـ التحدي التحكـ،
 :وىي
نوع مف التعاقد النفسي يمتـز بو الفرد تجاه نفسو  Commitment :االلتساو .أ 

 الفرد رؤية" يمثؿ االلتزاـ أف Harris أوضح وقد .وأىدافو وقيمو واآلخريف مف حولو
 (.028 ،5505 )عباس، لذاتيا وأىمية وفائدة معنى ليا الحياة تمؾ نشاطات أف

 يضـ النفسي أو الشخصي االلتزاـ أف لىإ (Kobasa, et al,1985,525) وأشارت
 :مف كبًل 

 ألىدافو وتحديده ذاتو معرفة نحو الفرد اتجاه" بأنو  وعرفتو: الذات تجاه االلتزاـ -
 عف تميزه نحو عمى االيجابية التجاىاتو وتحديده الحياة في الخاصة وقيمو

 ."اآلخريف
 أو لو سواء وأىميتو عمؿال بقيمة الفرد اعتقاد" بأنو وعرفتو: العمؿ تجاه االلتزاـ -

 عممو إنجاز في وبكفاءتو العمؿ محيط في االندماج بضرورة واعتقاده لآلخريف
 ".بنظمو وااللتزاـ العمؿ مسؤوليات تحممو وضرورة

اعتقاد الفرد بقدرتو عمى التحكـ فيما يمقاه مف أحداث، وتحمؿ  Control :التحكـ .ب 
  مسؤولية ما يتعرض لو مف أحداث.

 ( فيما يمي:5553صور رئيسة حددتيا دراسة الرفاعي ) ولمتحكـ أربع
 القدرة عمى اتخاذ القرارات واالختيار بيف عدة بدائؿ متعددة. -
 التحكـ المعرفي"المعموماتي" استخداـ العمميات الفكرية لمتحكـ في الحدث الضاغط. -
 التحكـ السموكي وىو القدرة عمى المواجية الفعالة وبذؿ الجيد مع دافعية كبيرة -

 لبلنجاز والتحدي.
التحكـ االسترجاعي: ويرتبط التحكـ االسترجاعي بمعتقدات الفرد واتجاىاتو السابقة  -

عف الموقؼ وطبيعتو فيؤدي استرجاع الفرد لمثؿ ىذه المعتقدات إلى تكويف 
 انطباع محدد عف الموقؼ.
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االستجابات المنظمة التي تنشأ رًدا عمى المتطمبات  تمؾ Challenge :التخدٖ .ج 
لبيئية، وىذه االستجابات تكوف ذات طبيعة معرفية أو فسيولوجية أو سموكية، وقد ا

 (.   50، 5555ُتجمع مًعا وتوصؼ بأنيا استجابات فعالة )عيد، 
 رّض الدراش٘: ف

لتحقيؽ  المبلئمة،منيا منيجيًا باألساليب  حثاف الفروض التالية بغية التحقؽصاغ البا
  وىي:أىداؼ الدراسة 

روؽ دالة احصائيًا بيف متوسط درجات أفراد عينة البحث والمتوسط الفرضي ال توجد ف -
 في مقياس عادات العقؿ.

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث فى كؿ مف عادات  -
 الدراسة.لدى عينة  العقؿ وميارات حؿ المشكبلت والتفكير عالي الرتبة والصبلبة النفسية

قة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بيف درجات كؿ مف عادات العقؿ وميارات ال توجد عبل -
 .لعينة الدراسةحؿ المشكبلت والتفكير عالي الرتبة والصبلبة النفسية 

عادات العقؿ كمتغير مستقؿ وميارات حؿ المشكبلت والتفكير عالي الرتبة  اتمتغير  تشكؿ -
يفسر العبلقات  -نموذجًا بنائيًا  -كمتغيرات وسيطة والصبلبة النفسية كمتغير تابع 

 .لدى عينة الدراسةالسببية )التأثيرات( بيف ىذه المتغيرات 
 حدّد الدارش٘ 

 في التالي:   الدراسة تتحدد 
الحدود الموضوعية: اقتصرت ىذه الدارسة عمى بحث النموذج البنائي لمعبلقات بيف  -

بة والصبلبة النفسية لطبلب عادات العقؿ وميارات حؿ المشكبلت والتفكير عالي الرت
 الجامعة، ولذلؾ انحصرت نتائجيا بيذه المفاىيـ.

الحدود البشرية: طبلب الفرقة الثالثة بكمية التربية جامعة المنيا جميع الشعب العممية  -
 واألدبية .

 الحدود المكانية: كمية التربية جامعة المنيا. -
 (.5505 -5505)لدارسي الفصؿ الدارسي الثاني مف العاـ ا الحدود الزمانية: -
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  :البخحميَــــج 
المبلئـ لطبيعة  المنيج الوصفي في ىذه الدراسة؛ حيث إنو ىو المنيج ثافاتبع الباح
، ومف ضع الدراسة، والذي يتـ مف خبللو جمع المعمومات عف الظاىرة مو الدراسة الحالية

 ثـ توصيفيا وتحميميا.
  البخح:عٔي٘ 

( طالًبا 355مف ) تقنيف أدوات الدراسةكونت عينة ت: تقنيف أدوات الدراسةعينة  - أ
مف طبلب الفرقة الثالثة بجميع الشعب العممية  ذكور( 055اناث +  085) وطالبة
( وانحراؼ معياري 55.555بمتوسط عمري ) دبية بكمية التربية بجامعة المنيا،واأل
لعينة ( 5.853( وانحراؼ معيارى )55.552) عمري، ومتوسط ككؿ ( لمعينة5.888)

وذلؾ  .( لعينة الذكور5.233معياري ) ( وانحراؼ55.255ومتوسط عمري ) االناث،
لمتأكد مف صدؽ وثبات أدوات الدراسة الحالية حتى يمكف تطبيقيا في الدراسة 

 األساسية.
( طالًبا 558مف )تكونت عينة الدراسة األساسية مف : عيػػػػػنة الدراسػػػة األساسية - ب

الثالثة بكمية التربية بجامعة المنيا بمتوسط عمري  وطالبة مف طبلب الفرقة
بمتوسط عمري  ذكور( 505إناث +  523(، )5.858( وانحراؼ معياري )55.558)

 (55.558ومتوسط عمري لبلناث ) (،5.855وانحراؼ معياري ) (55.285لمذكور )
 (.5.805)ي ر وانحراؼ معيا

  البخح:أدّا ت 

 (فيث)إعداد الباح Daniels,1999 تصئفل ًاعادات العكل ّفكمكٔاس  -0
والرجوع إلى األدبيات السابقة وقراءة ما كتب حوؿ  السابقة،بعد االطبلع عمى الدراسات 

العقؿ  مقياس عاداتلباحثاف ببناء ا ـوما توافر مف مقاييس في ىذا المجاؿ قا العقؿ،عادات 
قمى، العدالة العقمية، النفتاح العبع عادات عقمية اأر  إلى (Daniels,1999)وفقا لتصنيؼ 

لمطبلب الجامعييف كأداة لتحقيؽ أىداؼ ، الميؿ الى التفسير واالتجاه النقدي االستقبلؿ العقمى
 وقد مر إعداد المقياس بالخطػوات اآلتية:ىذه الدراسة، 

   العقؿ.االطبلع عمى األطر النظرية العربية واألجنبية والمقاييس التى تناولت عادات  -
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( عبارة قبؿ التحكيـ، وتـ تصنيفيـ فى أربعة عادات 55مف العبارات )تـ صياغة عدد  -
الميؿ الى التفسير  العقمى،االستقبلؿ  العقمية،العقمى، العدالة  عقمية ىي: االنفتاح

واالتجاه النقدي. مع وجود خمسة بدائؿ أماـ كؿ عبارة، يختار الطالب مف بينيـ ما 
 5 - أحياناً 3  -غالبًا  5  -دائما  8): يتناسب مع وجية نظره، ودرجاتيا كالتالي

 (.أبداً  0  -قميبلً 
  التالي:عمي النحو  عادات العقؿالخصائص السيكومترية لمقياس تـ التأكد مف   -

 صـدم املكٔـاس

: تـ عرض المقياس فى صورتو األولية عمى مجموعة مف السادة المحكميف صدم احملهنٔـً -0
تمؾ العبارات  مبلئمة( لتحديد مدى 2وعددىـ )مف أساتذة الصحة النفسية وعمـ النفس 

ض عادات العقؿ األربعلقياس   افة ما يرونو مناسبًا مف عبارات،لطبلب الجامعة، وتعديؿ وا 
 ( عبارات.  8يؿ صياغة )بعدـ حذؼ أي مف عبارات المقياس مع تعدوقد أوصى المحكموف 

طالبة مف طبلب الفرقة طالًبا و  (355طبؽ المقياس عمى عينة الدراسة االستطبلعية ) -
 المنيا.الثالثة بكمية التربية جامعة 

بحساب ارتباط  وذلؾ   Construct Validity للنكٔاسالصدم التهْٓيٙ أّ البيائٙ  -5
مع عادات العقؿ األربعة تـ حساب ارتباط  إليو، كماة كؿ بند بالبعد الذي تنتمي درج

دالة إحصائًيا عند مستوى  اط، وكانت جميع معامبلت االرتبالدرجة الكمية لممقياس
 (.5) ،(0، ويوضح ذلؾ جدوؿ )(5.50)
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 ( 1ظذٔل ) 

 (333يؼايالخ االسذثاط تٍٛ دسظح كم ػثاسج ٔدسظح انثؼذ انز٘ ذُرًٙ إنّٛ فٗ يمٛاط ػاداخ انؼمم )ٌ= 

يؼايم  انثُذ انثؼذ 

 االسذثاط

يؼايم  انثُذ  انثؼذ

 االسذثاط

يؼايم  انثُذ انثؼذ 

 االسذثاط

يؼايم  نثُذا انثؼذ

 االسذثاط 

 ٙ
مه
نؼ
 ا
غ
را
َف
ال
 ا
:ٙ
ٕن
 ان
ٛح
مه
نؼ
 ا
دج
ؼا
ان

 

1 3.560** 

ح 
هٛ
ؼم
 ان
نح
ذا
نؼ
 ا
: 
ٛح
اَ
نص
 ا
ٛح
مه
نؼ
 ا
دج
ؼا
ان

 

2 3.616** 

 ٙ
مه
نؼ
 ا
ل
ال
رم
ع
ال
 ا
: 
صح
ان
نص
 ا
ٛح
مه
نؼ
 ا
دج
ؼا
ان

 

3 3.4.2** 

س 
غا
رف
ع
ال
 ا
ٙ
ان
م 
ًٛ
 ان
: 
ؼح
ات
نش
 ا
ٛح
مه
نؼ
 ا
دج
ؼا
ان

 ٖ
مذ
نُ
 ا
اِ
ع
الذ
ٔا

 

4 3.351** 

5 3.36.** 6 3.454** 7 3.5.7** 0 3.567** 

. 3.5.3** 13 3.637** 11 3.65.** 12 3.671** 

13 3.52.** 14 3.543** 15 3.536** 16 3.320** 

17 3.552** 10 3.510** 1. 3.404** 23 3.406** 

21 3.55.** 22 3.315** 23 3.525** 24 3.517** 

25 3.553** 26 3.402** 27 3.644** 31 3.616** 

20 3.542** 2. 3.470** 33 3.536** 33 3.536** 

  32 3.403** 35 3.375** 36 3.672** 

  34 3.634** 37 3.577** 30 3.652** 

      3. 3.635** 

      43 3.517** 

 (.3.31** دانح ػُذ يغرٕٖ )

 ( 2ظذٔل )

 يؼايالخ اسذثاط االتؼاد األستؼح نًمٛاط ػاداخ انؼمم تانذسظح انكهٛح نهًمٛاط

 يؼايالخ االسذثاط
االَفراغ 

 انؼمهٙ

انؼذانح 

 انؼمهٛح

االعرمالل 

 انؼمهٙ

انًٛم انٙ 

االعغرفغاس 

 ٔاالذعاِ انُمذ٘

انذسظح انكهٛح 

 نهًمٛاط

 **3.764 **3.527 **3.507 **3.5.3  االَفراغ انؼمهٙ

 **3.040 **3.610 **3.651   انؼذانح انؼمهٛح

 **3.066 **3.674    االعرمالل انؼمهٙ

انًٛم انٙ 

االعغرفغاس 

 ٔاالذعاِ انُمذ٘

    3.073** 

 (3.31** دانّ ػُذ يغرٕٖ )

 الصدم العاملٕ  -3

مف خبلؿ  حصائياً بالتحقؽ مف صدؽ المقياس إحثاف قاـ البا ما سبؽباإلضافة إلى 
بعد التأكد مف مناسبة العينة والمقياس لمتحميؿ العاممي مف خبلؿ استخداـ  الصدؽ العاممي

لمتحقؽ مف مناسبة العينة الجراء التحميؿ العاممي  Kalser,Meyer-Olkin معادلة 
، ( يوضح ذلؾ5وجدوؿ )لمناسبة المقياس لمتحميؿ العاممى   Bartlett's Testواستخداـ 
( عبارة باستخداـ طريقة المكونات 55ـ التحميؿ العاممي لبنود المقياس وعددىا )حيث ت

معيار " جتماف " لتحديد عدد العوامؿ، حيث  ثاف، واتبع الباحثHotelingاألساسية ليوتمنج 
 ا متعامداً فأكثر، ثـ أديرت العوامؿ تدويرً  اً صحيح اً إذا كاف جذره الكامف واحد يعد العامؿ جوىرياً 

، وقد أسفر التحميؿ العاممي عف أربعة عوامؿ، وقد تشبع Varimaxة الفاريماكس بطريق
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العقمي : االنفتاح العامؿ األوؿ :( والعوامؿ ىي5.35تشبعاتيا عف ) زادت ( بنداً 38عمييا )
ت، ( عبارا5: العدالة العقمية وقد تشبع عميو )( عبارات، العامؿ الثاني2وقد تشبع عميو )

 الميؿ إلى :( عبارات، العامؿ الرابع5العقمي وقد تشبع عميو )الستقبلؿ : اوالعامؿ الثالث
بارات لـ عخمس  تـ استبعاد  .( عبارات05نقدي وقد تشبع عمييا )االستفسار واالتجاه ال

وبذلؾ أصبح عدد عبارات المقياس في صورتو  (،5.35تصؿ تشبعاتيا إلى محؾ التشبع )
امؿ األربعة لممقياس، كما تراوحت الدرجة الكمية ( عبارة موزعة عمى العو 38النيائية )

 –( غالبا 5) –دائما ( 8)لمقياس ليكرت الخماسي ) ( درجة طبقاً 028 - 38لممقياس مف )
 (.( أبداً 0) -قميبل ( 5) –( أحيانا 3)

  (3)ظذٔل 

هٙ نهرؽمك يٍ يُاعثح انؼُٛح الظشاء انرؽهٛم انؼاي Kalser,Meyer-Olkinيؼادنح َرائط اعرخذاو 

 انًمٛاط نهرؽهٛم انؼايهٗ نًُاعثح   Bartlett's Testٔاعرخذاو 

-Kalser,Meyer انثؼذ 

Olkin 

 Bartlett's انذالنح 

Test 

 انذالنح 

 3.31 257.75 3.31 3.712 االَفراغ انؼمهٗ 

 3.31 .306.6 3.31 3.735 انؼذانح انؼمهٛح 

 3.31 4..535 3.31 .3.75 االعرمالل انؼمهٗ 

االعرفغاس  انًٛم انٗ

 ٔاالذعاِ انُمذٖ 

3.765 3.31 .33.30 3.31 

 3.31 542.72 3.31 3.023 انًمٛاط ككم

مناسبة عدد العينة الستكماؿ التحميؿ العاممي وكذلؾ مناسبة  (3)يتضح مف الجدوؿ 
استجابات افراد العينة عمى المقياس الستكماؿ التحميؿ العاممى حيث جاء مستوى الداللة عند 

 (.5.50مستوى )
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 ( 4ظذٔل )

 َرائط انرؽهٛم انؼايهٙ نًمٛاط ػاداخ انؼمم نطالب انعايؼح   

 ألفا كرونباخ العقؿ طريقةعادات استخدـ الباحثاف لمتأكد مف ثبات مقياس  :ثبات املكٔاس
جامعة  التربية الثالثة بكمية( مف طبلب الفرقة 355نيف )عينة التق النصفية عمىوالتجزئة 

 النصفية.يوضح معامبلت ثبات المقياس بطريقة الفا كرونباخ والتجزئة  (8) المنيا والجدوؿ

 انؼثاساخ

ذشثؼاخ 

انؼايم 

 األٔل

 انؼثاساخ

ذشثؼاخ 

انؼايم 

 انصاَٗ

 انؼثاساخ

ذشثؼاخ 

انؼايم 

 انصانس

 انؼثاساخ

ذشثؼاخ 

انؼايم 

 انشاتغ

1 3.627 2 3.677 3 3.457 4  

5  6 3.436 7 3.620 0 3.543 

. 3.506 13 3.666 11 3.736 12 3.712 

13 3.400 14 3.554 15 3.577 16  

17 3.634 10 3.47. 1. 3.433 23 3.473 

21 3.521 22  23 3.563 24 3.52. 

25 3.5.. 26 3.416 27 3.670 31 3.633 

20 3.561 2. 3.510 33 3.554 33 3.553 

  32 3.423 35  36 3.673 

  34 3.64. 37 3.552 30 3.65. 

      3. 3.624 

      43 3.52. 

 3.723  3.374  2.731  .2.33 انعزس انكايٍ

 َغثح انرثاٍٚ
2..23

4 
 

27.31

3 
 33.743  31.322 

انعزس انكايٍ 

نهًمٛاط 

 ككم

2.02 

َغثح انرثاٍٚ 

 انكهٛح
73.60 
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 (5ظذٔل )

 333=انؼمم ٌ يؼايالخ انصثاخ انفا كشَٔثاؾ ٔانرعضئح انُصفٛح نًمٛاط ػاداخ  

 انثؼذ
ػذد 

 انؼثاساخ

انصثاخ تطشٚمح 

 كشَٔثاؾانفا 

 انصثاخ تطشٚمح انرعضئح انُصفٛح

يؼادنح عثٛشياٌ 

 تشأٌ
 يؼادنح ظرًاٌ

 3.566 3.570 3.653 7 االَفراغ انؼمهٙ

 3.733 3.712 3.6.3 . انؼذانح انؼمهٛح

 3.752 3.762 .3.73 . االعرمالل انؼمهٙ

انًٛم انٙ االعرفغاس 

 ٔاالذعاِ انُمذ٘
13 3.7.7 3.033 3.032 

 11..3 11..3 33..3 35 كمانًمٛاط ك

عالية مف الصدؽ  األربعة بدرجة العقؿ وأبعادهعادات وبيذا يتضح تمتع مقياس 
 األساسية.والثبات تمكف مف استخدامو في الدراسة 

 املكٔاس يف صْرتُ اليَائٔ٘ 

( عبارة موزعة عمى العادات العقمية 38يتكوف المقياس في صورتو النيائية مف )
( درجة طبقا لمقياس ليكرت 028 - 38الدرجة الكمية لممقياس مف ) األربعة وتتراوح
ويطبؽ المقياس  ( أبدًا(.0)-قميبل ( 5) –( أحيانا 3) –( غالبا 5) –دائما ( 8الخماسي ))

 .دقيقة( 58كما أف متوسط الوقت المستخدـ لتطبيؽ المقياس ) جماعية،بطريقة 
 ( 6ظذٔل )

 ( فٙ صٕسذّ انُٓائٛح2333ما نرصُٛف داَٛال )ذٕصٚغ ػثاساخ يمٛاط ػاداخ انؼمم طث

 اسلاو انًفشداخ ػذد انًفشداخ  انثؼذ 

 24-21-10-14-11-7-1 7 االَفراغ انؼمهٙ 

-20-25-22-15-12-0-4-2 . انؼذانح انؼمهٛح 

33 

-26-23-.1-16-13-.-5-3 . االعرمالل انؼمهٙ

32 

انًٛم انٙ االعرفغاس ٔاالذعاِ 

 انُمذ٘ 

13 6-13-17-23-27-2.-31-

33-34-35 
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 (الباحجنيإعداد املشهالت )مَارات حل مكٔاس  -0
والرجوع إلى األدبيات السابقة وقراءة ما كتب حوؿ  السابقة،بعد االطبلع عمى الدراسات 

مقياس ، وما توافر مف مقاييس في ىذا المجاؿ قاـ الباحثاف ببناء ميارات حؿ المشكبلت
ثبلث ميارات لحؿ المشكبلت  إلى (Emuford,2000) تقسيـوفقا حؿ المشكبلت  ميارات
لمطبلب الجامعييف كأداة لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة، وقد مر  (التنسيؽ، الكفاءة، )القدرة

 إعداد المقياس بالخطػوات اآلتية:
ميارات حؿ االطبلع عمى األطر النظرية العربية واألجنبية والمقاييس التى تناولت  -

   المشكبلت.
تقسيـ  وفؽ، وتـ تصنيفيـ ( عبارة58عدد مف العبارات قدرىا ) تـ صياغة -

(Emuford,2000) مع وجود خمسة بدائؿ أماـ كؿ عبارة، يختار الطالب مف .
 – 5أوافؽ   - 8بشدة  )أوافؽبينيـ ما يتناسب مع وجية نظره، ودرجاتيا كالتالي: 

 السمبية.العبارات  وتعكس في حالة (0 ال أوافؽ بتاتاً   - 5أوافؽ ال  – 3أدري ال 
النحو  المشكبلت عمىميارات حؿ تـ التأكد مف الخصائص السيكومترية لمقياس  -

  التالي:
 صـدم املكٔـاس

صدؽ المحكميػف: تـ عرض المقياس فى صورتو األولية عمى مجموعة مف السادة  -0
( لتحديد مدى مبلءمة 2وعددىـ ) المحكميف مف أساتذة الصحة النفسية وعمـ النفس

ضافة ما  ميارات حؿ المشكبلت الثبلثةالعبارات لقياس تمؾ  لطبلب الجامعة، وتعديؿ وا 
وقد أوصى المحكموف بعدـ حذؼ أي مف عبارات المقياس مع  عبارات،يرونو مناسبًا مف 

   عبارتاف.تعديؿ صياغة 
طالًبا وطالبة مف طبلب الفرقة  (355طبؽ المقياس عمى عينة الدراسة االستطبلعية ) -

 المنيا.بكمية التربية جامعة  الثالثة
 وذلؾ   Construct Validityتـ التأكد مف الصدؽ التكوينى أو البنائى لممقياس   -5

ميارات حؿ تـ حساب ارتباط  إليو، كمابحساب ارتباط درجة كؿ بند بالبعد الذي تنتمي 
خمى االتساؽ الدا (5) ،(2جة الكمية لممقياس، ويوضح جدوؿ )الدر  الثبلثة معالمشكبلت 

 .لمقياس ميارات حؿ المشكبلت كمؤشر لمصدؽ البنائي
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 (7ظذٔل )

انًشكالخ يٓاساخ ؼم يؼايالخ االسذثاط تٍٛ دسظح كم ػثاسج ٔدسظح انثؼذ انز٘ ذُرًٙ إنّٛ فٗ يمٛاط  

(=ٌ333) 

 انثُذ انثؼذ
يؼايم 

 االسذثاط
 انثُذ انثؼذ

يؼايم 

 االسذثاط
 انثُذ انثؼذ

يؼايم 

 االسذثاط

سج
مذ
ان

 

1 3.637** 

ءج
فا
نك
ا

 

2 3.547** 

ك
غٛ
رُ
ان

 

3 3.31.** 

4 3.43.** 5 3.202** 6 3.744** 

7 3.571** 0 3.560** . 3.4.3** 

13 3.644** 11 3.507** 12 3.703** 

13 3.563** 14 3.430** 15 3.73.** 

16 3.335** 17 3.663** 10 3.56.** 

1. 3.53.** 23 3.5.1** 21 3.543** 

22 3.556** 23 3.654** 24 3.630** 

25 3.327**     

26 3.47.**     

 (.3.31** دانح ػُذ يغرٕٖ )

 ( 0)ظذٔل 

 انكهٛح نهًمٛاط انًشكالخ تانذسظحيٓاساخ ؼم نًمٛاط  انصالشحيؼايالخ اسذثاط االتؼاد ا

يؼايالخ 

 االسذثاط
 انذسظح انكهٛح انرُغٛك انكفاءج انمذسج

 **3.033 **3.423 **3.565  انمذسج

 **3.033 **3.453   انكفاءج

 **3.015    انرُغٛك

 .(3.31** دانّ ػُذ يغرٕٖ )

 الصدم العاملٕ  -3

مف  باإلضافة إلى صدؽ المحكميف قاـ الباحثاف بالتحقؽ مف صدؽ المقياس إحصائياً 
مف مناسبة العينة والمقياس لمتحميؿ العاممي مف خبلؿ خبلؿ الصدؽ العاممي بعد التأكد 

لمتحقؽ مف مناسبة العينة الجراء التحميؿ  Kalser,Meyer-Olkin استخداـ معادلة 
( 5لمناسبة المقياس لمتحميؿ العاممى وجدوؿ )  Bartlett's  Testالعاممي واستخداـ 

( عبارة باستخداـ طريقة 58)يوضح ذلؾ ، حيث تـ التحميؿ العاممي لبنود المقياس وعددىا 
، واتبع الباحثثاف معيار " جتماف " لتحديد عدد  Hotelingالمكونات األساسية ليوتمنج 

فأكثر، ثـ أديرت العوامؿ  اً صحيح اً ا إذا كاف جذره الكامف واحدالعوامؿ، حيث يعد العامؿ جوىريً 
وامؿ، عثبلثة لعاممي عف، وقد أسفر التحميؿ اVarimaxتدويرا متعامدا بطريقة الفاريماكس 

 القدرة،: ( والعوامؿ ىي :العامؿ األوؿ5.35( بندا زادت تشبعاتيا عف )55وقد تشبع عمييا )
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( عبارات، والعامؿ 8وقد تشبع عميو ) الكفاءة: ( عبارات ، العامؿ الثاني2عميو )وقد تشبع 
ـ تصؿ تشبعاتيا عبارات ل ستتـ استبعاد   ( عبارات،2وقد تشبع عميو )التنسيؽ : االثالث

( 55وبذلؾ أصبح عدد عبارات المقياس في صورتو النيائية ) (،5.35إلى محؾ التشبع )
 - 55موزعة عمى العوامؿ األربعة لممقياس، كما تراوحت الدرجة الكمية لممقياس مف ) ،عبارة
 – درى ال أ( 3) – وافؽأ (5) – أوافؽ بشدة( 8)ا لمقياس ليكرت الخماسي ( درجة طبقً 055

 .ال أوافؽ بتاتاً ( 0)-  وافؽال أ( 5)
 (.)ظذٔل 

نهرؽمك يٍ يُاعثح انؼُٛح الظشاء انرؽهٛم انؼايهٙ Kalser,Meyer-Olkin  َرائط اعرخذاو يؼادنح  

 انًمٛاط نهرؽهٛم انؼايهٗ نًُاعثح   Bartlett's Testٔاعرخذاو 

 انذالنح  Bartlett's Test انذالنح  Kalser,Meyer-Olkin انثؼذ 

 3.31 4.5.664 3.31 3.023 مذسج ان

 3.31 36..373 3.31 3.016 انكفاءج 

 3.31 634.7.3 3.31 3.034 انرُغٛك 

 3.31 173.233 3.31 3.613 انًمٛاط ككم 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ مناسبة عدد العينة الستكماؿ التحميؿ العاممي وكذلؾ 
ؿ التحميؿ العاممى حيث جاء مستوى مناسبة استجابات افراد العينة عمى المقياس الستكما

 (.5.50الداللة عند مستوى )
 (    13)ظذٔل 

 انعايؼح انًشكالخ نطالبيٓاساخ ؼم  َرائط انرؽهٛم انؼايهٙ نًمٛاط

ذشثؼاخ  انؼثاساخ 
 انؼايم األٔل 

ذشثؼاخ انؼايم  انؼثاساخ 
 انصاَٗ

ذشثؼاخ انؼايم  انؼثاساخ 
 انصانس 

1 3.673 2 3.506 3  

4  5  6 3.7.3 
7 3.63. 0 3.677 . 3.434 
13 3.760 11 3.641 12 3.040 
13 3.600 14  15 3.773 
16  17 3.772 10 3.522 
1. 3.5.0 23 3.651 21 3.563 
22 3.651 23 3.757 24 3.6.3 
25      
26 3.573     

 .3.10  2.765  3.356 انعزس انكايٍ
 056..3  34.567  33.563 َغثح انرثاٍٚ 
انعزس انكايٍ 
 نهًمٛاط ككم 

1.053 

َغثح انرثاٍٚ 
 نهًمٛاط ككم 

61.656 
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  املكٔاس:ثبات 

ألفا كرونباخ  المشكبلت طريقةميارات حؿ الباحثاف لمتأكد مف ثبات مقياس  استخدـ
التربية جامعة  الثالثة بكمية( مف طبلب الفرقة 355عينة التقنيف ) النصفية عمىوالتجزئة 

 يوضح معامبلت ثبات المقياس بطريقة الفا كرونباخ والتجزئة النصفية ( 00) المنيا والجدوؿ
 ( 11)ظذٔل 

 333=انًشكالخ ٌيٓاساخ ؼم يؼايالخ انصثاخ انفا كشَٔثاؾ ٔانرعضئح انُصفٛح نًمٛاط 

 انثؼذ
ػذد 

 انؼثاساخ

انصثاخ تطشٚمح 

 انفا كشَٔثاؾ

 انصثاخ تطشٚمح انرعضئح انُصفٛح

يؼادنح عثٛشياٌ 

 ٌٔتشا
 يؼادنح ظرًاٌ

 3.733 .3.74 .3.77 7 انمذسج

 3.732 3.734 3.761 6 انكفاءج

 3.732 3.765 3.701 7 انرُغٛك

 3.066 3.006 3.070 23 انًمٛاط ككم

عالية مف الصدؽ والثبات  المشكبلت بدرجةميارات حؿ وبيذا يتضح تمتع مقياس 
 األساسية.تمكف مف استخدامو في الدراسة 

 :صْرتُ اليَائٔ٘ املكٔاس يف 

ميارات حؿ ( عبارة موزعة عمى 55يتكوف المقياس في صورتو النيائية مف ) 
( درجة طبقا لمقياس 055 - 55وتتراوح الدرجة الكمية لممقياس مف ) المشكبلت الثبلثة

( ال 0) -أوافؽ ( ال 5) –أدرى ( ال 3) –وافؽ أ (5) –( أوافؽ بشدة 8الخماسي )ليكرت 
( 05 -5صصحح المقياس طبقا لمقياس ليكرت الخماسى ما عدا العبارتاف )ي .أوافؽ بتاتاً 

كما أف  جماعية،ويطبؽ المقياس بطريقة  سالبتاف.عبارتناف  ألنيـ نظراً تعكس في التصحيح 
 دقيقة. (35)المقياس متوسط الوقت المستخدـ لتطبيؽ 

  (12ظذٔل )

 ٓائٛحفٙ صٕسذّ انُ يٓاساخ ؼم انًشكالخذٕصٚغ ػثاساخ يمٛاط  

 اسلاو انًفشداخ  انؼذد انثؼذ 

 23-17-14-13-7-4-1 7 انمذسج 

 10-15-12-0-5-2 6 انكفاءج  

 .1-16-13-11-.-6-3 7 انرُغٛك 
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 (الباحجنيإعداد الرتب٘ )التفهري عالٕ مكٔاس -3

، والرجوع إلى األدبيات السابقة وقراءة ما كتب حوؿ عد االطبلع عمى الدراسات السابقةب
 مقياس التفكير، وما توافر مف مقاييس في ىذا المجاؿ قاـ الباحثاف ببناء ير عالي الرتبةالتفك

الجامعييف كأداة لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة، وقد مر إعداد المقياس  الرتبة لمطبلبعالي 
 بالخطػوات اآلتية:

عمومُا  التفكيراالطبلع عمى األطر النظرية العربية واألجنبية والمقاييس التى تناولت  -
وتـ تقسيـ التفكير عالي الرتبة الى جزئيف الجزء  ،والتفكير عالي الرتبة بصفة خاصة

فيـ قواعد  وُبعد ،المعرفة ُبعد :ىي بعادأ( 8كير الناقد ويندرج تحتو )األوؿ وخاص بالتف
 ،عد الحساسية تجاه المشكبلتوبُ  فعد الوجدانىوالبُ  ،القدرة عمى التفسير وُبعد فالمنطق

عد بُ  :بعاد ىيخمسة أتفكير اإلبداعي ويندرج تحتو ، والجزء الثانى خاص بالالتقويـ عدوبُ 
 .  )إدراؾ التفاصيؿ( التوسع لممشكبلت،ية الحساس ،، المرونةالطبلقة، األصالة

في الجزء الخاص بالتفكير  ( عبارة قبؿ التحكيـ35تـ صياغة عدد مف العبارات قدرىا )  -
مع وجود خمسة بدائؿ  ،الجزء الخاص بالتفكير اإلبداعي يأيًضا ف( عبارة 35)، الناقد

أماـ كؿ عبارة، يختار الطالب مف بينيـ ما يتناسب مع وجية نظره، ودرجاتيا كالتالي: 
 (.0ًا نادر  -قميبلً  5 - أحياناً  3 - باً غال5 - ادائمً  8)

  التالي: عمي النحو التفكير عالي الرتبة تـ التأكد مف الخصائص السيكومترية لمقياس  -
 :صـدم املكٔـاس

صدؽ المحكميػف: تـ عرض المقياس فى صورتو األولية عمى مجموعة مف السادة   -0
( لتحديد مدى مبلءمة تمؾ 2المحكميف مف أساتذة الصحة النفسية وعمـ النفس وعددىـ )

ضافة ما يرونو مناسبًا مف  الرتبة لطبلبالتفكير عالي العبارات لقياس  الجامعة، وتعديؿ وا 
ير اإلبداعي ليصؿ بإضافة عبارة عمى الجزء الخاص بالتفكوقد أوصى المحكموف  بارات،ع

 ( عبارات.  5تعديؿ صياغة ) عبارة، مع( 30الى )
طالًبا وطالبة مف طبلب الفرقة  (355طبؽ المقياس عمى عينة الدراسة االستطبلعية )  -

 المنيا.الثالثة بكمية التربية جامعة 
بحساب  وذلؾ   Construct Validityتكوينى أو البنائى لممقياس تـ التأكد مف الصدؽ ال -5

لتفكير الناقد والتفكير وذلؾ فى كؿ مف اارتباط درجة كؿ بند بالبعد الذي تنتمي إليو 
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، مع الدرجة الكمية لممقياس التفكير الناقد والتفكير االبداعيتـ حساب ارتباط  االبداعي، كما
ويوضح ذلؾ جدوؿ  (،5.50لة إحصائًيا عند مستوى )وكانت جميع معامبلت االرتباط دا

(03( ، ) 05.) 
  (13ظذٔل )

 انشذثح انرفكٛش ػانٙ يؼايالخ االسذثاط تٍٛ دسظح كم ػثاسج ٔدسظح انثؼذ انز٘ ذُرًٙ إنّٛ فٗ يمٛاط 

 انعضء االٔل : انرفكٛش انُالذ

يؼايم  انثُذ انثؼذ 

 االسذثاط

يؼايم  انثُذ  انثؼذ

 االسذثاط

يؼايم  انثُذ انثؼذ 

 االسذثاط

يؼايم  انثُذ انثؼذ

 االسذثاط 

فح
ؼش
نً
ا

 

1 3.63.** 

ٓى
نف
ا

 

2 3.602** 

 ٙ
ػه
 

سج
مذ
ان

ش 
غٛ
رف
ان

 

3 3.737** 

 ٙ
اَ
ظذ
نٕ
 ا
ؼذ
نث
ا

 

4 3.403** 

7 3.5.1** 0 3.6.7** . 3.757** 13 3.673** 

13 3.63.** 14 3.613** 15 3.640** 16 3.715** 

1. 3.712** 23 3.6..** 21 3.6.1** 22 3.521** 

25 3.63.** 26 3.733** 27 3.722** 20 3.5.0** 

م 
اك
ش
نً
 ا

ؼم

ح 
ع
ُٓ
يً
ح 
ٚم
طش
ت

 

5 3.673** 

ى 
ٕٚ
رم
ان

 

6 3.5.3**     

11 3.56.** 12 3.67.**   

17 3.6..** 10 3.761**   

23 3.634** 24 3.632**   

2. 3.665** 33 3.717**   

 عضء انصاَٗ : انرفكٛش اإلتذاػٙان

لح
ال
ط
ان

 

1 3.647** 
ح 
ان
ص
ال
ا

 
2 3.63.** 

ح 
َٔ
ًش
ان

 

3 3.727** 

خ 
ال
شك
هً
 ن
ٛح
ع
غا
ؽ
ان

 

4 3.633** 

6 3.535** 7 3.653** 0 3.755** . 3.623** 

11 3.650** 12 3.607** 13 3.730** 14 3.743** 

16 3.733** 17 3.5.6** 10 3.63.** 1. 3.657** 

21 3.756** 22 3.724** 23 3.731** 24 3.504** 

26 3.713** 27 3.652** 20 3.520**  

غ 
ع
رٕ
ان

 

5 3.673**      

13 3.643**    

15 3.75.**    

23 3.632**    

25 3.541**    

2. 3.60.**    

33 3.671**    

31 3.674**    

 (.3.31ح ػُذ يغرٕٖ )** دان
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 (14)ظذٔل 

 انكهٛح نهًمٛاط انشذثح تانذسظحتؼاد يمٛاط انرفكٛش ػانٙ أيؼايالخ اسذثاط  

 انرفكٛش انُالذ  

يؼايالخ 

 االسذثاط

انمذسج ػهٙ  انفٓى  انًؼشفح 

 انرفغٛش 

انثؼذ 

 انٕظذاَٙ 

ؼم انًشاكم 

تطشٚمح 

 يُٓعٛح

انذسظح  انرمٕٚى

 انكهٛح 

 **3.7.4 **3.610 **3.4.0 **3.503 **3.645 **3.626  انًؼشفح 

 **3.050 **3.714 **3.622 **3.507 **.3.75   انفٓى 

انمذسج 

ػهٙ 

 انرفغٛش 

   3.672** 3.622** 3.72.** 3.000** 

انثؼذ 

 انٕظذاَٙ 

    3.643** 3.567** 3.013** 

ؼم 

انًشاكم 

تطشٚمح 

 يُٓعٛح

     3.73.** 3.011** 

 **3.062       انرمٕٚى 

 انرفكٛش االتركاس٘  

يؼايالخ 

 االسذثاط 

انؽغاعٛح  انًشَٔح  األصانح  انطاللح 

 نهًشكالخ 

انذسظح  انرٕعغ

 انكهٛح 

 

 **3.0.0 **3.710 **3.743 **3.703 **3.724  انطاللح

 **3.062 **3.663 **.3.65 **3.755   األصانح 

 **3.000 **3.6.3 **..3.6    انًشَٔح 

ٛح انؽغاع

 نهًشكالخ

    3.743** 3.050** 

 **3.006      انرٕعغ 

 (3.31** دانّ ػُذ يغرٕٖ )

 العاملٕ:الصدم  -3

باإلضافة إلى صدؽ المحكميف قاـ الباحثاف بالتحقؽ مف صدؽ المقياس إحصائيا مف 
خبلؿ الصدؽ العاممي بعد التأكد مف مناسبة العينة والمقياس لمتحميؿ العاممي مف خبلؿ 

لمتحقؽ مف مناسبة العينة الجراء التحميؿ  Kalser,Meyer-Olkin ـ معادلة استخدا
( 08 المقياس لمتحميؿ العاممى وجدوؿ )لمناسبة  Bartlett's  Testالعاممي واستخداـ 

 بجزئية التفكير الناقد والتفكير االبداعي  ، حيث تـ التحميؿ العاممي لبنود المقياسيوضح ذلؾ
 (، التفكير األبداعيجزء مف اجزاء التفكير عالي الرتبة )التفكير الناقدلكؿ ( عبارة 35وعددىا )

، واتبع الباحثثاف معيار " جتماف "  Hotelingباستخداـ طريقة المكونات األساسية ليوتمنج 
لتحديد عدد العوامؿ، حيث يعد العامؿ جوىريا إذا كاف جذره الكامف واحد صحيح فأكثر، ثـ 

وذلؾ لكؿ مف الجزء الخاص  Varimaxا بطريقة الفاريماكس متعامدً ا أديرت العوامؿ تدويرً 
 ستةعف الناقد لعبارات التفكير  ، وقد أسفر التحميؿ العاممي بالتفكير الناقد والتفكير اإلبداعي
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العامؿ  ( والعوامؿ ىي :5.35( بندا زادت تشبعاتيا عف )55عوامؿ، وقد تشبع عمييا )
( 8وقد تشبع عميو ) الفيـ: ( عبارات، العامؿ الثاني8)وقد تشبع عميو  المرونة: األوؿ

البعد : ( عبارات، العامؿ الرابع8وقد تشبع عميو ) القدرة عمي التفسير: عبارات، والعامؿ الثالث
منيجة وقد : حؿ المشاكؿ بطريقة م، البعد الخامس( عبارات5تشبع عمييا )الوجداني وقد 
.  تـ استبعاد ( عبارات 8تقويـ وقد تشبع عميو )ال :( عبارات، البعد السادس 8تشبع عميو )
أصبح عدد عبارات المقياس  (، وبذلؾ5.35لـ تصؿ تشبعاتيا إلى محؾ التشبع ) عبارة واحدة

لممقياس، كما تراوحت الدرجة الستة ( عبارة موزعة عمى العوامؿ ا55في صورتو النيائية )
( 5) –دائمًا ( 8) ليكرت الخماسي( درجة طبقا لمقياس 058 - 55الكمية لممقياس مف )

 أسفرفقد وبالنسبو لمقياس التفكير االبداعي . أبداً ( 0) -قميبًل ( 5) –ا ( أحيانً 3) –غالبًا 
ىي: ( والعوامؿ 5.35( بندا زادت تشبعاتيا عف )35، وقد تشبع عمييا )خمسة عوامؿعف 
الصالة وقد تشبع عميو : اني( عبارات، العامؿ الثا8لطبلقة وقد تشبع عميو ): ااألوؿ العامؿ

( عبارات، العامؿ الرابع: الحساسية 8قد تشبع عميو ): المرونة و ( عبارات، والعامؿ الثالث8)
.  عبارات (2وقد تشبع عميو ) التوسع: ( عبارات، البعد الخامس8لممشكبلت وقد تشبع عمييا )

وبذلؾ أصبح عدد  ،(5.35تـ استبعاد عبارة واحدة لـ تصؿ تشبعاتيا إلى محؾ التشبع )
لممقياس، كما  الخمسة( عبارة موزعة عمى العوامؿ 35النيائية )صورتو  عبارات المقياس في

( 8) ( درجة طبقا لمقياس ليكرت الخماسي085 - 35تراوحت الدرجة الكمية لممقياس مف )
 .( أبداً 0) -قميبًل ( 5) – ( أحياناً 3) –( غالًبا 5) –دائًما 
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  (15)ظذٔل 

نهرؽمك يٍ يُاعثح انؼُٛح الظشاء انرؽهٛم انؼايهٙ Kalser,Meyer-Olkin  اعرخذاو يؼادنح َرائط  

 نًُاعثح انًمٛاط نهرؽهٛم انؼايهٗ   Bartlett's Testٔاعرخذاو 

 انعضء االٔل 

-Kalser,Meyer انثؼذ 

Olkin 

 انذالنح  Bartlett's Test انذالنح 

 3.31 172.654 3.31 3.732 انًؼشفح

 3.31 243.303 3.31 3.777 ىانفٓ

 3.31 14..333 3.31 3.733 انمذسج ػهٙ انرفغٛش 

 3.31 143.531 3.31 3.663 انٕظذاَٙ انثؼذ

 3.31 210.400 3.31 3.745 ؼم انًشاكم تطشٚمح يًُٓعح 

 3.31 233.2.0 3.31 3.750 انرمٕٚى 

 3.31 542.72 3.31 3.023 انًمٛاط ككم

  تذاػٙانصاَٙ : انرفكٛش االانعضء 

 3.31 435.700 3.31 3.706 انًشَٔح 

 3.31 317,303 3.31 3.016 انطاللح 

 3.31 .476.33 3.31 3.720 االصانح 

 3.31 1.1.533 3.31 3.6.5 انؽغاعٛح نهًشكالخ 

 3.31 753.334 3.31 3.046 انرٕعغ 

 3.31 1131.253 3.31 3.0.2 انًمٛاط ككم 

العينة الستكماؿ التحميؿ العاممي وكذلؾ مناسبة  مناسبة عدد (08)يتضح مف الجدوؿ 
استجابات افراد العينة عمى المقياس الستكماؿ التحميؿ العاممى حيث جاء مستوى الداللة عند 

 (.5.50مستوى )
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 (  16)ظذٔل 

 نطالب انعايؼح  انرفكٛش ػانٙ انشذثحَرائط انرؽهٛم انؼايهٙ نًمٛاط  

 

خ
انؼثاسا

ذشثؼاخ  

انؼايم 

 األٔل

ؼث
ان

خ
سا
ا

 

ذشثؼاخ 

انؼايم 

 انصاَٗ

خ
سا
ثا
نؼ
ا

 

ذشثؼاخ 

انؼايم 

 انصانس

خ
سا
ثا
نؼ
ا

 

ذشثؼاخ 

انؼايم 

 انشاتغ

خ
انؼثاسا

ذشثؼاخ  

انؼايم 

 انخايظ

خ
انؼثاسا

ذشثؼاخ  

انؼايم 

 انغادط

 انعضء االٔل : انرفكٛش انُالذ

1 3.625 2 3.713 3 3.736 4  5 3.734 6 3.536 

7 3.544 0 3.670 . 3.7.. 13 3.730 11 3.537 12 3.6.7 

13 3.653 14 3.55. 15 3.561 16 3.703 17 3.733 10 3.760 

1. 3.736 23 3.731 21 3.603 22 3.565 23 3.632 24 3.63. 

25 3.633 26 3.713 27 3.745 20 3.631 2. 3.673 33 3.734 

انعزس 

 انكايٍ 

2.352  2.31.  2.516  1.06.  2.23.  2.272 

َغثح 

 انرثاٍٚ 

41.33

6 

 46.30

7 

 53.32

3 

 37.37

0 

 44.175  45.43. 

 (4.233ككم ) هرفكٛش انُالذنانعزس انكايٍ 

 (73.357ككم ) هرفكٛش انُالذنَغثح انرثاٍٚ 

 انعضء انصاَٙ: انرفكٛش االتركاس٘

خ
انؼثاسا

ذشثؼاخ  

انؼايم 

 األٔل

خ
انؼثاسا

ذشثؼاخ  

انؼايم 

 انصاَٗ

خ
انؼثاسا

ذشثؼاخ  

انؼايم 

 انصانس

انؼثاسا
خ
ذشثؼاخ  

انؼايم 

 انشاتغ
خ
انؼثاسا

ذشثؼاخ  

انؼايم 

 انخايظ

  

1 3.634 2 3.620 3 3.764 4 3.505 5 3.72.   

6 3.4.7 7 3.672 0 3.705 . 3.641 13 3.667   

11 3.65. 12 3.731 13 3.746 14 3.777 15 3.704   

16 3.75. 17 3.534 10 3.504 1. 3.667 23 3.646   

21 3.753 22 3.746 23 3.742 24 3.532 25    

26 3.731 27 3.665 20 3.446   2. 3.731   

        33 3.724   

        31 3.757   

انعزس 

 انكايٍ

2.76  2.623  2.040  2.304  3.603   

َغثح 

 انرثاٍٚ 

45...

7 

 43.71

3 

 476.3

3. 

 41.67

0 

 46.330   

 (3.073)انعزس انكايٍ نهًمٛاط ككم 

 (77.3.1)اٍٚ انكهٛح َغثح انرث
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  :ثبات املكٔاس

طريقة ألفا كرونباخ التفكير عالي الرتبة استخدـ الباحثاف لمتأكد مف ثبات مقياس 
التربية جامعة  الثالثة بكمية( مف طبلب الفرقة 355عينة التقنيف ) النصفية عمىوالتجزئة 

 رونباخ والتجزئة النصفية يوضح معامبلت ثبات المقياس بطريقة الفا ك (02) المنيا والجدوؿ
 (17)ظذٔل 

 333ٌ=  انرفكٛش ػانٙ انشذثح يؼايالخ انصثاخ انفا كشَٔثاؾ ٔانرعضئح انُصفٛح نًمٛاط  

 انثؼذ
ػذد 

 انؼثاساخ

انصثاخ تطشٚمح 

 انفا كشَٔثاؾ

 انصثاخ تطشٚمح انرعضئح انُصفٛح

 ظرًاٌ عثٛشياٌ تشأٌ

 انرفكٛش انُالذ

 3.543 3.555 3.635 5 انًؼشفح

 3.603 3.736 3.734 5 انفٓى

 3.746 3.774 3.736 5 انمذسج ػهٙ انرفغٛش

 3.615 3.623 3.631 4 انثؼذ انٕظذاَٙ

ؼم انًشاكم تطشٚمح 

 يًُٓعح
5 3.675 3.613 3.570 

 .3.63 3.677 3.6.5 5 انرمٕٚى

 3.0.4 3.0.5 23..3 .2 انًمٛاط ككم

 انرفكٛش اإلتذاػٙ

 3.707 3.7.3 .3.75 6 انًشَٔح

 3.724 3.724 3.735 6 انطاللح

 3.643 3.644 3.766 6 االصانح

 3.573 3.5.0 3.643 5 انؽغاعٛح نهًشكالخ

 3.032 3.023 3.043 7 انرٕعغ

 3.0.6 3.0.6 30..3 33 انًمٛاط ككم

درجة عالية مف الصدؽ بوأبعاده   التفكير عالي الرتبة وبيذا يتضح تمتع مقياس 
 األساسية.استخدامو في الدراسة  والثبات تمكف مف

 املكٔاس يف صْرتُ اليَائٔ٘ 

( 55) جزئيف جزء التفكير الناقد ويتكوف مف يتكوف المقياس في صورتو النيائية مف
لمقياس ليكرت الخماسي  ( درجة طبقاً 058 - 55تراوح الدرجة الكمية لممقياس مف )عبارة وت

والجزء الثاني مف التفكير (. ( أبداً 0)-قميبًل ( 5) – ( أحياناً 3) –( غالًبا 5) –دائًما ( 8))
 ( درجة طبقاً 085 - 35وتتراوح الدرجة الكمية لممقياس مف )( 35االبداعي ويتكوف مف )

( 0)-قميبًل ( 5) – ( أحياناً 3) –( غالًبا 5) –دائًما ( 8لمقياس ليكرت الخماسي ))
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 33ٕلد انًغرخذو نرطثٛك انًمٛاط )، كًا أٌ يرٕعظ انانًمٛاط تطشٚمح ظًاػٛح ويطبؽأبدًا(

 .دلٛمح(
 ( 10)ظذٔل 

 فٙ صٕسذّ انُٓائٛح انرفكٛش ػانٙ انشذثح  ذٕصٚغ ػثاساخ يمٛاط 

 اسلاو انًفشداخ ػذد انًفشداخ انثؼذ

 انرفكٛش انُالذ

 24-10-12-6-1 5 انًؼشفح

 25-.1-13-7-2 5 انفٓى

 26-23-14-0-3 5 انمذسج ػهٙ انرفغٛش

 27-21-15-. 4 انثؼذ انٕظذاَٙ

 20-22-16-13-4 5 ؼم انًشاكم تطشٚمح يًُٓعح

 .2-23-17-11-5 5 انرمٕٚى

 انرفكٛش اإلتذاػٙ

 25-21-16-11-6-1 6 انًشَٔح

 26-22-17-12-7-2 6 انطاللح

 27-23-10-13-0-3 6 االصانح

 24-.1-14-.-4 5 انؽغاعٛح نهًشكالخ

 33-.2-20-23-15-13-5 7 انرٕعغ

 )6991إعداد خمٔنر ) :الب٘ اليفصٔ٘اشتبٔاٌ الص -4

عبارة تركز  52، واألداة مكونة مف يرًا كميًا لصبلبة الفرد النفسيةوىي أداة تعطي تقد
عمى جوانب الصبلبة النفسية لمفرد، وتقع اإلجابػة عمػى المقيػاس في ثبلثػة مسػتويات )تنطبؽ 

لكؿ عبارة ما بػيف ثػبلث درجات ودرجة  ال تنطبؽ أبدًا( وتتراوح الدرجة –تنطبؽ أحيانًا  –دائمًا 
ذا كانت تنطبؽ أحيانػًا و  (3)واحدة بمعنى إذا كانت اإلجابة )تنطبؽ دائمًا  إذا كانت ال , (5)ا 

درجة، حيث يشير  050إلى  52وبذلؾ يتراوح المجموع  الكمي لؤلداة ما بيف  )0) تنطبؽ أبداً 
و النفسية ولمتقميؿ مف الميؿ التخاذ نمط ارتفػاع الدرجة إلى زيادة إدراؾ المستجيب لصبلبت

ات في عكس اتجاه العبارات تـ وضع بعض العبار  . Set Response ثابت لبلستجابات
مصبلبة وبالتالي فإف ىذه ، أي تشير ىذه العبارات المعكوسة إلى الجانب السمبي لاألخرى
-38-35-55-58-53-50-08-00-2)والتي تقابؿ في المقياس األعػداد  تالعبارا
ال  5-تنطبؽ أحيانًا  0-تصحح كالتالي: )تنطبؽ دائمًا  (38-32-35-55-58-52

أي  عبػارة، 08وبمغ عدد العبارات التي يجب أف توضع ليا الدرجة المعكوسػة  (3 تنطبؽ أبػداً 
 والصبلبة النفسية تقع في ثبلثة أبعاد، ىي، %مػف مجموع عبارات االستبياف 30
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و نوع مف التعاقد النفسي يمتـز بو الفرد تجاه نفسو ى: Commitment :االلتساو -
عبارة، وتشير الدرجة  (08)وىذا البعد يتكوف مف   .وأىدافو وقيمو واآلخريف مف حولو

 .واآلخريفالمرتفعة عمى ىذا البعد إلى أف لفرد أكثر التزامًا تجاه نفسو وأىدافو وقيمو 
بإمكانو أف يكوف لو تحكـ فيما يمقاه ويشير إلى مدى اعتقاد الفرد أنو  Control التخهه -

 (08)مػف أحػداث، ويتحمؿ المسئولية الشخصية عما يحدث لو، وىذا البعد يتكوف مف 
وتشير الدرجة المرتفعة عمى ىذا البعد إلى أف الفرد لديو تحكـ واعتقاد في  عبارة،

  .لومسئوليتو الشخصية عما يحدث 
ا يطرأ مف تغير عمى جوانب ىو أمر مثير وىو اعتقاد الفرد أف م Challenge التخدٖ -

ديدًا لو، مما يساعده عمى المبادأة واستكشاؼ البيئة تي وضروري لمنمو أكثر مف كونو
ومعرفة المصادر النفسية واالجتماعية التي تساعد الفرد عمى مواجية الضغوط بفاعمية. 

ا البعد إلى اعتقاد عبػارة، وتشػير الدرجة المرتفعة عمى ىذ (08)وىذا البعد يتكوف مف 
 الفرد بأف أي تغيير يطرأ عمى حياتو إنما ىو أمر مػثير وضروري لمنمو أكثر مف كونو

  .والتحديتيديدا لو، مما يساعده عمى المبادأة واالستكشاؼ 
 صدم املكٔاس يف الدراش٘ احلالٔ٘

اؽ الداخمي قاـ الباحثاف باختبار صدؽ المقياس في الدراسة الحالية مف خبلؿ االتس       
بحساب معامؿ االرتباط بيف أبعاد المقياس بعضيا وبيف أبعاد المقياس والدرجة الكمية 

 ( يوضح ذلؾ.05لممقياس، والجدوؿ )

 (.1ظذٔل )

 (333يؼايالخ االذغاق انذاخهٙ تٍٛ أتؼاد انصالتح تثؼضٓا ٔانذسظح انكهٛح نهًمٛاط)ٌ= 

انذسظح 

 انكهٛح 

 داألتؼا االنرضاو انرؽكى انرؽذٖ

 االنرضاو  **3.473 **3.534 3.027

 انرؽكى   **3.426 3.765

 انرؽذ٘    3.015
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 ثبات املكٔاس يف الدراش٘ احلالٔ٘:

اف باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لحساب معامؿ الباحثلمتأكد مف ثبات المقياس، قاـ 
ويوضح جدوؿ  الجامعة.الثبات لممقياس وذلؾ عمى عينة الدراسة االستطبلعية مف طبلب 

 ( ذلؾ.55)
 (23ظذٔل )

 333يؼايالخ انصثاخ انفا كشَٔثاؾ ٔانرعضئح انُصفٛح نًمٛاط انصالتح انُفغٛح   ٌ= 

ػذد  انثؼذ      

 انؼثاساخ 

انصثاخ تطشٚمح 

 انفا كشَٔثاؾ 

انصثاخ تطشٚمح انرعضئح 

 انُصفٛح 

 ظرًاٌ  عثٛشياٌ تشأٌ 

 3.651 3.653 3.670 16 االنرضاو

 3.571 3.577 3.574 15   ىانرؽك

 3.572 .3.57 3.657 16  انؽذ٘

 3.757 3.762 3.011 47 انًمٛاط ككم 

مستوى  ودالة عندجميع قيـ ألفا لممقياس وأبعاده مرتفعة  (55)مف الجدوؿ  
وىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بقدر كبير مف الثبات يمكنو مف االستخداـ في  (،5.50)

 الدراسة الحالية.
 إدراءات تطبٔل الدراش٘ 

ؿ المشكبلت والتفكير ح العقؿ ومياراتعادات بعد التحقؽ مف صدؽ وثبات مقياس  
عدادىـ في صورتيـ النيائيةوالصبلبة النفسية  عالى الرتبة أفراد العينة  تطبيقيـ عمىتـ ، وا 

تـ المنيا و  ( طالًبا وطالبة مف طبلب الفرقة الثالثة بكمية التربية بجامعة558األساسية مف )
. وقد تـ استبعاد االستبيانات غير الصالحة أو غير مكتممة تطبيؽ المقاييس بطريقة جماعية

 اإلحصائي.البيانات مف التحميؿ 
 املعاجلات اإلحصائٔ٘ 

 SPSSالختبار صحة الفروض تـ استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 
، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، t-testاختبار )ت(  إلجراء المعالجة اإلحصائية حيث تـ استخداـ

( فى تحميؿ SPSS V20وقد استخدـ الباحث حزمة البرامج اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )
 .Amos 22كما تـ استخداـ برنامج  نتائج البحث مف خبلؿ الحاسب اآللي
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 ّمياقشتَا:ىتائج الدراش٘ 

د فروؽ دالة احصائيًا بيف ال توجنتائج التحقؽ مف صحة الفرض األوؿ ونصو "  -
 متوسط درجات أفراد عينة البحث والمتوسط الفرضي في مقياس عادات العقؿ.

بحسػػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات  افولمتحقػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذا الفػػػرض قػػػاـ الباحثػػػ
ومػػف ثػػـ حسػػاب مسػػتوى  ،وترتيبيػػا تنازليػػاً  المعياريػػة ألفػػراد العينػػة عمػػى مقيػػاس عػػادات العقػػؿ

 فراد العينة عمى مقيػاس عػاداتاالفتراضى أل الحسابى بالمتوسطالمتوسط  العقؿ بمقارنةعادات 
، ويمكػف توضػيح الستجابات المحتممة عمى كؿ عبػارةعد وعدد اعمى ضوء عدد بنود كؿ بُ  العقؿ

 (.50ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ )
 (21ظذٔل )

انعايؼح يشذثح  ٔأتؼادْا نطالب ًمٛاط ػاداخ انؼممناالَؽشافاخ انًؼٛاسٚح ٔانًرٕعطاخ انؽغاتٛح  

 ذُاصنٛا  

انًرٕعظ  ٔأتؼادْاػاداخ انؼمم 

 انؽغاتٙ

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 انرشذٛة انًغرٕٖ 

 4 يرٕعظ 3.506 31..27 االَفراغ انؼمهٙ 

 3 يرٕعظ 4.663 34.353 انؼذانح انؼمهٛح 

 2 يرٕعظ 4.533 34.550 االعرمالل انؼمهٙ 

اِ انًٛم انٙ االعرفغاس ٔاالذع

 انُمذ٘ 

 1 يرٕعظ 5.614 35.746

  يرٕعظ 15.2.1 .132.25 انًمٛاط ككم 

كانت ( أف مستوي امتبلؾ طبلب الجامعة لعادات العقؿ 50يبلحظ مف جدوؿ )
االستفسار واالتجاه  إلىجاء الميؿ  التالي:عادات العقؿ وفقُا لمترتيب  أبعادوجاءت  متوسطة،

والعدالة العقمية في  الثانية،ستقبلؿ العقمي في المرتبة وجاء اال األولي،النقدي في المرتبة 
وجاءت جميع العادات العقمية والدرجة  الرابعة،واالنفتاح العقمي في المرتبة  الثالثة،المرتبة 

 متوسطة.الكمية لعادات العقؿ ضمف درجة امتبلؾ 
 في Al- Assaf, 2017) ؛5505عياصرة،وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع دراسة )

في حيف جاءت نتيجة  الدراستيف، مفت عادات العقؿ المستخدمة في كمتاف اختس النتائج وأنف
أف مستوى عادات  إلىوالتي اشارت  (Gordon,2011)ىذه الدراسة مختمفة مع دراسة 

( والتي اشارت إلى أف 5505لطيفة،  ، ودراسة )أبوالدراسةلدي عينة  العقؿ كاف منخفضاً 
 .رتفعًا لدي عينة الدراسةمستوى عادات العقؿ كاف م
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ويمكف تفسير ذلؾ في ضوء طبيعة عادات العقؿ التي تـ اختيارىا أثناء الممارسات 
كما أف وصوؿ الطالب إلي المرحمة الجامعية تتطمب توظيؼ عادات العقؿ بحيث  األكاديمية،

لتعميمية وأف النقد البناء والمشاركة بفاعمية في العممية ا عمىيستطيع الطالب أف يكوف قادرًا 
طبلؽلتي يتعرض ليا في حياتو يتعامؿ بفعالية مع مختمؼ المواقؼ ا  لمتخيؿ العقؿ اليومية، وا 

بداعية بطرؽ المشكبلت وحؿ والتصور لؤلشياء مف  وجديدة متعددة اقتراحات وتقديـ ناقدة وا 
مي، خبلؿ المؤتمرات العممية واألنشطة الطبلبية ومشاريع التخرج. وىذا ما أوضحو )الشا

 عمى القدرة لدييـ وينمي المسؤولية ( مف أف التعميـ الجامعى يحمؿ الطبلب325، 5505
 واختيار األفكار بيف التمييز ليـ يتيح الخبرات مف ويجعميـ قدر بأنفسيـ، المشكبلت حؿ

 المناسبة. واألساليب االستراتيجيات
تخدموف عادات وجاء مستوى عادات العقؿ بدرجة متوسطة ذلؾ ألف طبلب الجامعة يس

ف المناىج التعميمية الجامعية الحالية بكميات التربية حيث إ الدراسة،عقمية تتوافؽ مع نظـ 
عادة ىيكمة إلىتحتاج  مقررات  عمىبما يتوافؽ مع عادات العقؿ حيث يغمب  إعادة النظر وا 

 عميا معرفيةالفيـ والتذكر وال يرقي لمستويات  عمىكميات التربية الطابع النظري والذي يعتمد 
 .إال فى اضيؽ الحدود

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي  الثاني "نتائج التحقؽ مف صحة الفرض 
ور واإلناث فى متغيرات الدراسة )عادات العقؿ، ميارات حؿ المشكبلت، التفكير درجات الذك

-tاـ اختبار "ت" ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخد" (.عالي الرتبة، الصبلبة النفسية
test ذلؾ: ( يوضح55)، والجدوؿ 

انًرٕعظ انؽغاتٙ ٔاالَؽشاف انًؼٛاس٘ ٔلًٛح " خ " ٔدالنرٓا نهفشٔق تٍٛ يرٕعطٗ  (22ظذٔل )

 (405)ٌ=  يرغٛشاخ انذساعحدسظاخ انزكٕس ٔاإلَاز فٗ 

 انًرغٛشاخ
لًٛح خ  (273اإلَاز )ٌ =  (212انزكٕس )ٌ = 

 انًؽغٕتح

يغرٕٖ 

 ع و ع و انذالنح

 ػاداخ انؼمم 
غٛش  3.350 15.330 132.343 15.262 132.542

 دانح 

يٓاساخ ؼم 

 انًشكالخ 

غٛش  1.347 13.554 70.421 60..0 641..7

 دانح 

 انرفكٛش ػانٙ انشذثح 
غٛش  .3.14 32.460 046..23 33.423 213.270

 دانح 

 انصالتح انُفغٛح 
غٛش  1.610 137.. ..136.6 763.. 130.3.4

 دانح 
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وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث فى  عدـ (55)يتضح مف الجدوؿ 
الصبلبة  الرتبة،التفكير عالي  المشكبلت،ميارات حؿ  العقؿ،عادات )متغيرات الدراسة 

 كالتالي: الباحثيفتفسير تمؾ النتائج مف وجية نظر  ويمكف النفسية(،
ختمؼ وت (،5503النواب وحسف،) فؽ مع دراسةتلعادات العقؿ فيذه النتيجة تبالنسبة  -

شارت والتى أ (5505أبو لطيفة، ؛ 5505محمد،  ؛(Al-Assaf, 2017عف دراسة 
. ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى أف إلى وجود فروؽ بيف الجنسيف فى عادات العقؿ

مياـ الطبلب والطالبات بالجامعة يعيشوف ضمف بيئة تعميمية واحدة، وتقدـ ليـ أنشطة و 
، 5503وأوضح )النواب وناجي، الخبرات الدراسية.واحدة، ويتعرضوف لنفس الظروؼ و 

( إف عادات العقؿ ىي سموكيات فكرية ذكية يتعمميا الطمبة مف خبلؿ اكتسابيـ ليا 083
بتوفر البيئة الغنية بالمثيرات، وىي ليست حكرًا عمى فئة أو شريحة أو مرحمة عمرية 

وبناء عمى ذلؾ فاف إي طالب أو طالبة يمكف إف يمتمؾ أو  معينة عمى حساب األخرى،
واحدة ، كما أف المؤسسات الثقافية واالجتماعية والتعميمية تمتمؾ الرغبة في تمؾ العادات

 .الجنسيف لدى
 (،Yenice,2010بالنسبة لميارات حؿ المشكبلت فيذه النتيجة تتفؽ مع دراسة ) -

( والتى أشارت إلى وجود فروؽ Sagir, and Uluicinar 2011وتختمؼ عف دراسة )
التعميـ بيف الجنسيف فى ميارات حؿ المشكبلت. ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى أف 

الجامعي بنمطو واستراتيجياتو وأساليبو، ومف خبلؿ الفرص المتاحة لمتعميـ الذاتي، 
شترؾ فيو واالطبلع عمي المراجع، والتواصؿ مع الزمبلء والمناقشة والحوار، كؿ ذلؾ ي

، كما أف المشكبلت حؿ المشكبلت عمىتطوير مياراتيـ  إلىالطبلب والطالبات مما يؤدي 
والصعاب األكاديمية واالجتماعية والحياتية بصفة عامة يشترؾ فييا طبلب وطالبات 
الجامعة نظرًا لتقارب الظروؼ البيئية واالجتماعية والثقافية ليـ مما يجعميـ يشتركوف 

 المشكبلت.فى ميارات حؿ 
؛ 5505جاني، وشغيدؿ، بالنسبة لمتفكير عالى الرتبة فيذه النتيجة تتفؽ مع دراسة ) -

( والتى أشارت 5503النواب وحسيف، وتختمؼ عف دراسة ) (،5503الغامدي والزبوف، 
إلى وجود فروؽ بيف الجنسيف فى ميارات التفكير عالي الرتبة. ويعزو الباحثاف ىذه 

لدراسة الجامعية مف محتوى وطرائؽ تدريس وأنشطة وأساليب طبيعة النتيجة إلى أف 
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تقويـ وخبرات أكاديمية يشترؾ فييا الذكور واإلناث؛ خاصة أف جامعة المنيا مشتركة 
يدرس الطبلب مع الطالبات فى نفس القاعة ونفس الظروؼ مما يجعميـ متقاربوف فى 

 عالى.ميارات تفكير 
؛ 5508الطبلع ودخاف، تتفؽ مع دراسة ) بالنسبة لمصمود النفسي فيذه النتيجة -

( والتى أشارت إلى وجود 5505، وعمياف شقورةوتختمؼ عف دراسة ) (،5508الوكيؿ،
طبيعة . ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى الصبلبة النفسيةفروؽ بيف الجنسيف فى 

لوف فيـ نشئوا فى نفس الظروؼ وال يزا فييا،الظروؼ البيئية والُمعاشة التى يعيشوف 
يعيشونيا، فالصعوباتواحدة تواجو الجميع وتتطمب منيـ استراتيجيات وأساليب مواجية 
لحميا والتكيؼ معيا، كما أف المؤسسات التعميمية واالجتماعية والثقافية لـ تعد حكرًا 
عمى أحد، بؿ أف الطالبات يحاولف منافسة الطبلب فى التغمب عمى الصعاب ومواجيتيا 

 .لدييف مساواًة بالطبلب الصبلبة النفسيةدعـ وتحقيؽ ذاتيف مما ي
توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة ال  " الثالث: ونصونتائج التحقؽ مف صحة الفرض 
حؿ المشكبلت والتفكير عالي الرتبة  العقؿ ومياراتإحصائيًا بيف درجات كؿ مف عادات 

حساب معامبلت ارتباط  ختبار صحة ىذا الفرض تـوإل ".عينة الدراسةوالصبلبة النفسية لدي 
حؿ المشكبلت والتفكير عالي الرتبة  العقؿ ومياراتادات عبيرسوف بيف درجات كؿ مف 

 : (53)كما بالجدوؿ والصبلبة النفسية 
 (23ظذٔل )

 انصالتح انُفغٛحٔؼم انًشكالخ ٔانرفكٛش ػانٙ انشذثح  انؼمم ٔيٓاساخاداخ ػيؼايالخ اسذثاط  

ساخ ؼم يٓا ػاداخ انؼمم  انًرغٛشاخ 

 انًشكالخ 

انرفكٛش ػانٙ 

 انشذثح 

 انصالتح انُفغٛح

 **3.530 **.3.71 **.3.30  ػاداخ انؼمم 

 **3.367 **3.273   يٓاساخ ؼم انًشكالخ

 **3.473    انرفكٛش ػانٙ انشذثح 

     انصالتح انُفغٛح 

 (3‚31دانح ػُذ يغرٕٖ ) 

 يا ٚهٙ: (23)ٚرضػ يٍ انعذٔل 
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 للعالق٘ بني عادات العكل ّمَارات حل املشهالت:باليصب٘ أّاًل: 

توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف درجات كؿ مف عادات العقؿ وميارات 
وحسف، )البرصاف  ىذه النتيجة مع دراسة (. وتتفؽ5050حؿ المشكبلت عند مستوى داللة )

 (Costa & Garmston, 1998; Costa& Kailick (a), 2000؛ 5503
 ,Costa & Kallick))ؼ كؿ مف يعر مكف تفسير نتيجة ىذا الفرض مف خبلؿ توي

زءًا مف عمى أنيا مجموعة مف التكوينات المعرفية التي تشكؿ ج العقؿ عادات   123, 2005
مف أجؿ إيجاد الحموؿ لممشكبلت أو  لتوظيفيا في المواقؼ المتنوعة البنية المعرفية لؤلفراد؛

الوجدانية و  عادات العقؿ مجموعة مف الميارات المعرفيةف موقؼ ما. المبلئـ ل استدعاء السموؾ
، كما تشمؿ القدرة عمى إنتاج العديد مف الحموؿ تيدؼ إلى التوصؿ لحؿ المشكبلت

عادات كما أف  ،واالستراتيجيات مف أجؿ توفير المعمومات البلزمة لحؿ المشكبلت المختمفة 
، التكيؼ في مواقؼ الحياة المتنوعةتحقيؽ للممتعمـ الميارات الفردية  إلى تطوير تؤدىالعقؿ 

وعادات العقؿ ىي الزمة لمتفكير الفعاؿ إذ ال يمكف ليؤالء األفراد الذيف يتحموف بيذه العادات 
مف خبلؿ القدرات  حؿ المشكبلت عند الحاجة إلييافى  تساعدىـمف التفكير بعمؽ فحسب، بؿ 

األداءات الذكية تقود الطالب ألفعاؿ إنتاجية قد عادات العقؿ ىي نمط مف الذىنية، كما أف 
تتكوف نتيجة استجابة الفرد ألنماط معينة مف المشكبلت والتساؤالت شريطة أف تحتاج حموؿ 

جابات التساؤالت  ، ومف ثـ فحؿ المشكبلت تحتاج إلى وتأمؿتفكير وبحث  إلىالمشكبلت وا 
بداع في ح  ؿ المشكبلت. استراتيجيات عقمية، وتبصر عميؽ ومثابرة وا 

 الرتبة:لمعبلقة بيف عادات العقؿ والتفكير عالي  ثانيًا: بالنسبة
توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف درجات كؿ مف عادات العقؿ والتفكير 

)النواب وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة (. 5050عالي الرتبة عند مستوى داللة )
والتي اشارت الي وجود ( 5503؛ الغامدي والزبوف، 5505؛ جاني والعمي، 5503وحسيف، 

 الدراسة.عبلقة موجبة بيف عادات العقؿ والتفكير عالي الرتبة لعينة 
اإلنساف التفكير أعمي مراتب أنشطة العقؿ المميزة لشخصية  ويمكف تفسير ذلؾ بأف

( ولذلؾ 32، 5553اليادي،  )عبدبؿ يكتسب كميارة عقمية مميزة لو ال يتشكؿ تمقائيًا  الذي
بدراسة التفكير ليس لكونو أرقي أنشطة العقؿ فقط بؿ  أىتـ العمماء والباحثوف إىتمامُا واسعاً 

، فاألنشطة المواقؼ المختمفةألنو غاية وىدؼ ال يمكف لؤلنساف اإلستغناء عنو عند مواجية 



 ................................. ةنمذجة العالقات  بين عادات العقل ومهارات حل المشكالت والتفكير عالي الرتب

- 835 - 

لناقد واإلبداعي العقمية مثؿ حؿ المشكبلت واتخاذ القرارات تحتاج إلى توظيؼ ميارات التفكير ا
الزمة لمتفكير العقؿ عادات أف  Costa & Kallick (2000 (b), 201)أوضح و  معا.

دوف ىذا النمط مف بؿ تجعميـ يتعم ،صحابيا يفكروف بعمؽ فحسبفيى ال تجعؿ أالفعاؿ 
ومف ىنا تكمف قوة االتصاؿ بيف عادات العقؿ مف جانب والتفكير بمياراتو  التفكير أو ذاؾ.

فتمؾ العادات العقمية ىي التي توفر الوقود لبلنشغاؿ في التفكير  آخر،مف جانب المختمفة 
الطبلب الذيف يمتمكوف عادات ف (.558، 5552 وزىرية،رياش  )أبواإلستراتيجي الماىر 

مرتفعة،  توظيؼ ميارات التفكير الناقد واإلبداعي معًا التفكير بمرونةجيدة يميموف إلى  عقؿ
يد مف المعضبلت العقمية والقدرة عمى إيجاد الحموؿ لمعد تبط بالمرونةعض عادات العقؿ تر فب

 الدعوة إلى التعمـ مف أجؿ االبتكار.  وىو ما يوافؽ التي تواجو الفرد،
 اليفصٔ٘:للعالق٘ بني عادات العكل ّالصالب٘  ثالجًا: باليصب٘

والصبلبة  توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف درجات كؿ مف عادات العقؿ
أف األفراد  Daniels (1999, 1021)(. ويفسر ذلؾ 5050مستوى داللة ) النفسية عند

االنفتاح العقمي حيث يعتبر ىذا البعد مف األبعاد المميزة بالمتميزيف بعادات العقؿ يتصفوف 
كما أنيا دليؿ عمى تمتع شخصية الفرد بالقوة  تصرفاتيا وتوجياتيا،في لمشخصيات الفعالة 

كما أف االنفتاح العقمي يسيـ في توسيع مدارؾ  اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت، بات فيوالث
تتمتع  الشخصية التي تتميز باالنفتاح العقمي ىي شخصيةو اتخاذ القرارات المؤثرة،  العقؿ في

عمى التواصؿ  بالقوة والحيوية في أي مجاؿ تعمؿ بو. كما تتوافر لدى ىذه الشخصية القدرة
يتصفوف و   الغير،  مساعدة ، والتوافؽ معيـ بسيولة، كما أنو يتميز بقدرتو عمىمع اآلخريف

بكونو  كما يتميز الفرد قدرة الفرد عمى االكتفاء الذاتي، يشير إلىوالذي  باالستقبلؿ العقمي
وتتمتع جميع أفكاره بالمرونة المعرفية واعتمادىا عمى  شخص، أليغير تابع في أفكاره 
 ،المشكبلت بصورة خبلقة كما أنو يستطيع الوصوؿ لحموؿ المتباينة، مجموعة مف الخبرات

مما  الموازنة بيف جميع األفكار والحموؿ لممواقؼ المختمفة وىى يتصفوف بالعدالة العقميةو 
ويتميز  ممكنة، يحؽ نوع مف الموازنة بيف تمؾ األفكار والعمؿ عمى حؿ الموقؼ بأفضؿ صورة

والمفاضمة فيما بينيا  ة عمى التمييز بيف الحموؿ المختمفة،أصحاب العدالة العقمية بالقدر 
فأنيـ يتصفوف بالميؿ لبلتجاه  ، وأخيراً الختيار أنسبيا وأفضميا لممشكمة التي تواجو الفرد

عمى جوانب القوة والضعؼ  النقدي ويقصد بو القدرة عمى النقد الفعاؿ لؤلفكار واآلراء والتعرؼ
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و يكوف طرفًا التي تعرض عميو أ فضؿ الحموؿ لممشكبلتمف أجؿ تقييميا والوصوؿ إلى أ
وىذا ما  ةالمرتفعالصبلبة النفسية  ذويفيذه العادات تتوافؽ مع خصائص الطبلب  فييا.

 (Taylor,1995; Van, et al, 2006)أشارت إليو دراسة كؿ مف 
 املشهالت:للعالق٘ بني التفهري عالٕ الرتب٘ ّمَارات حل  رابعًا: باليصب٘

عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف درجات كؿ مف التفكير عالي الرتبة  توجد
وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة كؿ (. 5050مستوى داللة ) المشكبلت عندوميارات حؿ 

 (.5553، الوىابوعبد )العدؿ ( ودراسة 5555،)المنصورمف 
المشكبلت واتخاذ القرارات ويفسرالباحثاف تمؾ النتيجة بأف األنشطة العقمية مثؿ حؿ 

تحتاج إلى توظيؼ ميارات التفكير الناقد واإلبداعي، فيما وجياف لعممة واحدة، فاإلبداع لو 
، والتفكير الناقد يتضمف تناوؿ القدرة عمى اإلتياف بالحموؿ غير المألوفة لممشكبلت التي تقابمو

 ,Lipman;إليو كؿ مف ) وىذا يتفؽ مع ما اشار المشكبلت وبدائؿ حموليا مف عدة أوجو،
1991 Yee, et al., 2015،التى ربطت التفكير عالي الرتبة بميارات حؿ المشكمة ) 
 اليفصٔ٘:باليصب٘ للعالق٘ بني التفهري عالٕ الرتب٘ ّالصالب٘  خامصًا:

عالي الرتبة  بيف درجات كؿ مف التفكير توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً 
ويفسر الباحثاف ذلؾ بأف ميارات التفكير عالي  (.5050ند مستوى داللة )عوالصبلبة النفسية 

الرتبة مف الميارات التكيفية التي تسيـ فى ضبط االنفعاالت والتعامؿ الجيد مع الضغوطات، 
دراسة (. و Lipman, 1991; Newmann, 1991مف )وىذا يتفؽ مع ما أشار إليو كؿ 

 ,Nasseem & Khalid ؛5508ماد، ح ؛5503، ومحمد، 5505وشاىيف والسيد، )
2010; Tugade & Fredrickson, 2004) ربطت بيف الصبلبة النفسية وبيف  والتى
 بعض أنماط وميارات وأساليب التفكير بصفة عامة.

داع، والمثابرة، والميؿ القدرة عمى اإلنجاز، واإلببيتسموف مرتفعي الصبلبة  كما أف 
واالستفادة مف خبارت الفشؿ في ر بيف عدة بدائؿ متعددة، واالختياالقرارات ، واتخاذ لمقيادة

تطوير الذات، والقدرة عمى التجديد واالرتقاء، والرغبة في استكشاؼ البيئة، ومعرفة ما 
 .يجيمونو، واالىتماـ بالبيئة والمحافظة عمييا والمشاركة الفعالة فييا
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 اليفصٔ٘: ٘املشهالت ّالصالبللعالق٘ بني مَارات حل  شادشًا: باليصب٘

توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف درجات كؿ مف ميارات حؿ المشكبلت 
إف تمتع الفرد بالصبلبة النفسية (. ويفسر ذلؾ 5050والصبلبة النفسية   عند مستوى داللة )

يجعمو يحتفظ بصحتو النفسية والجسمية عند مواجية الضغوط، فيي تدعـ قدرتو عمى 
حة ليذه الضغوط والتغمب عمييا، وذلؾ ألف الصبلبة النفسية تمعب دور المواجية الناج

الوسيط بيف التقييـ المعرفي لمفرد لمتجارب الضاغطة وبيف االستعداد والتجييز الستجابات 
التكيؼ، ومثؿ ىذه اآللية يفترض أنيا تخفض مستوى الضغوط النفسية لمتجارب التي يمر بيا 

يتميز االفراد مف ذوي بفعالية، كما عمى التعامؿ مع الضغوط  الفرد، كما أنيا تساعد الفرد
 اً واعتبار المشكبلت أمر  لحميا،لدييـ القدرة عمى اقتحاـ المشكبلت  النفسية بأفالصبلبة 
، ويتفؽ ىذا ، وتوقع المشكبلت واالستعداد لياأمر طبيعي حدوثياو  تيديدًا،وليس  طبيعيًا ليـ

 .Maddi & Kahn, 1998) ؛5505س، ما توصمت إليو نتائج دراسة )عبا
ونصو " تشكؿ متغيرات الدراسة نموذجًا بنائيًا يفسر العبلقات  :الرابعالفرض التحقؽ مف نتائج 

، التفكير عالي الرتبة المشكبلت، ميارات حؿ العقؿ، )عاداتالسببية بيف متغيرات الدراسة 
 (.0شكؿ )النحو الذي يبينو  عمى لدى عينة الدراسة النفسية(الصبلبة 

 

نهؼاللاخ تٍٛ ػاداخ انؼمم ٔيٓاساخ ؼم انًشكالخ ٔانرفكٛش ػانٙ انشذثح ( ًَٕرض ذؽهٛم انًغاس1شكم )

 ٔانصالتح انُفغٛح 
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  (24)ظذٔل 

 (405= )ٌيؤششاخ ؼغٍ انًطاتمح نهًُٕرض انًمرشغ نًرغٛشاخ انذساعح 

انًذٖ انًصانٙ  لًٛح انًؤشش انًؤشش

 نهًؤشش

انمًٛح انرٙ ذشٛش 

 أفضم يطاتمحإنٗ 

  2X2كا

 dfدسظاخ انؽشٚح 

 2يغرٕٖ دالنح كا

3.353 

1 

 غٛش دانح 

 غٛش دانح 2أٌ ذكٌٕ كا

 

 1 -صفش  x2/df 3.010 1 - 5 2َغثح كا

ظزس يرٕعظ يشتؼاخ خطأ االلرشاب 

RMSEA 

ذذل ػهٗ  3.35انمٛى انرٙ ذمم ػٍ  3.333

 يطاتمح ظٛذج

يؽك انًؼهٕياخ 

 AICألٚكٛك

 10.353 نهًُٕرض انؽانٙ

23.333 

نهًُٕرض انؽانٙ   AICأٌ ذكٌٕ لًٛح 

ألم يٍ أٔ ذغأ٘ َظٛشذٓا نهًُٕرض 

 انًشثغ
 نهًُٕرض انًشثغ

انصذق انضائف 

 ECVIانًرٕلغ

 3.337 نهًُٕرض انؽانٙ

3.341 

نهًُٕرض انؽانٙ   ECVIأٌ ذكٌٕ لًٛح 

ألم يٍ أٔ ذغأ٘ َظٛشذٓا نهًُٕرض 

 نهًُٕرض انًشثغ انًشثغ

 1 1 -صفش  GFI 1.333ٍ انًطاتمح يؤشش ؼغ

 1 1 -صفش  ....AGFI  3يؤشش ؼغٍ انًطاتمح انًصؽػ

 1 1 -صفش  NFI 1.333يؤشش انًطاتمح انًؼٛاس٘ 

 1 1 -صفش  CFI 1.333يؤشش انًطاتمح انًماسٌ 

 1 1 -صفش  ....RFI 3يؤشش انًطاتمح انُغثٙ 

 1 1-صفش TLI 1.009يؤشش ذٕكش ٔنٕٚظ 

( أف نموذج تحميؿ المسار قد حاز عمى قيـ جيدة لمؤشرات 55) ويتضح مف جدوؿ
وقيـ بقية المؤشرات وقعت في المدى  دالة،غير  5كانت قيمة كا المطابقة؛ حيثحسف 

وقد تـ اختيار ىذه  النموذج،مما يدؿ عمى تطابؽ جيد لمبيانات مع  منيا،المثالي لكؿ 
 .(Hu & Bentler,1999,3) المؤشرات ألنيا أقؿ اعتمادًا عمى حجـ العينة
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 (25) ظذٔل

ٔانصالتح انرفكٛش ػانٙ انشذثح يٓاساخ ؼم انًشكالخ ٔ انؼمم فَٙرائط ذؽهٛم انًغاس انخاص ترأشٛش ػاداخ  

 انُفغٛح

انًرغ

 ٚشاخ
 انصالتح انُفغٛح يٓاساخ ؼم انًشكالخ انرفكٛش ػانٙ انشذثح

مم
نؼ
خ ا
دا
ػا

 

٘
طأ انًؼٛاس

خ
ان

خ  
شثؼا

خ نر
لًٛح 

غاس
انً

 

يؼايم
 

ظ
غٛ
ط انث

السذثا
ا

 

شش
انرأشٛش انًثا

شش 
غٛش انًثا

انرأشٛش 
 

٘
طأ انًؼٛاس

خ
ان

خ  
شثؼا

خ نر
لًٛح 

غاس
انً

 

ظ
غٛ
ط انث

السذثا
يؼايم ا

 

شش
انرأشٛش انًثا

شش 
غٛش انًثا

انرأشٛش 
 

٘
طأ انًؼٛاس

خ
ان

خ  
شثؼا

خ نر
لًٛح 

غاس
انً

 

ظ
غٛ
ط انث

السذثا
يؼايم ا

 

شش
انرأشٛش انًثا

 

انرأشٛش 

غٛش 

 انًثاشش

3
.3
6
5

 

2
2
.7
3

*
*

 

3
.7
2

*
*

 

3
.7
1

 

3
.5
2

 3
.3
2
7

 

.
.2
7

*
*

 

3
.3
.

*
*

 

3
.3
0

 

3
.1
5

 3
.3
3
4

 

1
4
.3
1

*
*

 

3
.5
3

*
*

 

3
.3
3
.

 

3
.3
3
5

 

ومطابقة النموذج  الرابع،تحقؽ صدؽ الفرض  إلى (58كما تشير تحميؿ نتائج جدوؿ )
تأثير سببي مباشر فقد اتضح وجود  تاـ،البنائي المقترح لمصفوفة االرتباط البسيط بشكؿ 

داؿ احصائيا لممتغير المستقؿ عادات العقؿ عمي المتغيرات التابعة  موجب(مسار موجب )
أف معامؿ التحديد  النفسية(. كماالصبلبة  المشكبلت،ميارات حؿ  الرتبة،عالي  )التفكير

× 5.35التفكير عالي الرتبة +× 5.20العقؿ =  )عاداتالنحو التالي  عمىلممعادلة البنائية 
 .النفسية(بة الصبل× 5.33ميارات حؿ المشكبلت +
أف متغير عادات العقؿ كمتغير مستقؿ  إلى( 0( وشكؿ )58( و)55ويشير جدوؿ )

والتفكير عالي الرتبة وميارات حؿ المشكبلت كمتغيرات وسيطة والصبلبة النفسية كمتغير تابع 
ة ( بيف ىذه المتغيرات لدي عينة الدراس)التأثيراتشكمت نموذجًا بنائيًا يفسر العبلقات السببية 

 الجامعة.مف طبلب 
ميارات التفكير عالي  المرتفعة يستخدموفعادات العقؿ  ذويالطبلب ويعني ذلؾ أف 

 يسيـ فى تنميةمما  المشكبلت،ميارات حؿ و  اإلبداعي(التفكير  الناقد، )التفكيرالرتبة 
ية وبالتالي يوجد تأثير غير مباشر لعادات العقؿ في الصبلبة النفس لدييـ.الصبلبة النفسية 

ويفسر الباحثاف ذلؾ بأف عادات العقؿ  المشكبلت.مف خبلؿ التفكير عالي الرتبة وميارات حؿ 
عممية تطورية تؤدي إلى تنمية ميارات التفكير وحؿ المشكبلت، مما يجعؿ الفرد انتقائيًا في 
تصرفاتو العقمية وتساعده عمى إيجاد تفصيبلت مختمفة، ومواجية المواقؼ الضاغطة بثبات 
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يج فالطبلب ذوو  .(Costa & Kallick (b), 2000, 7- 8)أوضحو ابية. وىذا ما وا 
العادات العقمية المرتفعة يميموف إلى التفكير بدقة فيما يواجييـ مف مشكبلت أو مواقؼ، 
وامتبلؾ ميارات التنظيـ وااللتزاـ والمثابرة في التفكير، مما يقودىـ إلى مواجية المواقؼ 

عادات العقؿ تسيـ في اكتساب ، فالصبلبة النفسيةمما ينمي لدييـ  الضاغطة بإيجابية وثبات
 االبتكارتدعـ مواقؼ متباينة، فيى في  وتوظيفيا مف التفكير المتنوعةمجموعة مف الميارات 

نتاج العديد مف الحموؿ المبتكرة لممواقؼ و  ،والقدرة عمى النقد والتساؤوؿ  المختمفةا 
كما أف الطبلب الذيف  .الصبلبة النفسية فى تنمية وبالتالي يؤثر ذكؿ ذلؾ، والمشكبلت

والميؿ يمتمكوف عادات عقمية تتميز باالنفتاح العقمي واالستقبلؿ العقمي والعدالة العقمية 
النقدي تؤثر ىذه العادات فى ميارات التفكير العميا لدييـ مف خبلؿ القدرة عمى تحميؿ  لبلتجاه

نتاج أفكار أصيمة وجديدة مبتكرة تؤىميـ لحؿ ما يواجييـ األفكار وتمييزىا ونقدىا وصواًل إلى أ
مف صعاب ومشكبلت، ومف ثـ تزيدىـ قوة وصمودًا فى مواجية أحداث ومواقؼ الحياة 

يجابية. وشاىيف )ويتفؽ ىذا مع ما توصؿ إليو كؿ مف ودراسة  الضاغطة بروح تفاؤلية وا 
 Taylor,1996; Lipman, 1991 ؛ ؛5508حماد،  ؛5503، ومحمد، 5505والسيد، 

Nasseem & Tugade & Fredrickson, 2004; Van, et al, 2006; Khalid, 
سبؽ تفصيمو فى تفسير  الذيمف مف وجود عبلقة بيف متغيرات الدراسة عمى النحو  (;2010

 الفرض الثالث.
 تْصٔات الدراش٘

 ٚهٙ:تًا  ٌفٙ ضٕء يا أعفشخ ػُّ َرائط انذساعح ٕٚصٙ انثاؼصا

ريبية وورش عمؿ ألعضاء ىيئة التدريس فى كيفية تدريب الطبلب عقد دورات تد -
عمى عادات العقؿ والتى تنعكس عمى أداء الطالب فى تنمية ميارات التفكير العميا 

 لدييـ.الصبلبة النفسية وميارات حؿ المشكبلت وتنمية 
 تحويؿ عادات العقؿ لدى الطمبة إلى ثقافة وممارسة منيجية.  -
اسية وطرائؽ التدريس واإلرشاد األكاديمي وأساليب التقويـ توظيؼ المناىج الدر  -

 لتنمية عادات العقؿ. 
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ومعالجة األسباب والعوامؿ التي تؤدي إلى انخفاضو لدى الصبلبة النفسية تعزيز  -
طبلب الجامعة مف خبلؿ توظيؼ الخبرات الدراسية واألنشطة الطبلبية التى تنمي 

 .مشكبلتميارات التفكير العميا وميارات حؿ ال
 

 البخْخ املكرتح٘:

 لدى طبلب الجامعة. البنية العاممية لمقياس عادات العقؿ  -
فاعمية برنامج لتنمية عادات العقؿ والتفكير عالي الرتبة في خفض الضغوط  -

 األكاديمية لطبلب الجامعة.
دراسة تكافؤ البنية العاممية لمقياس عادات العقؿ والتفكير عالي الرتبة وميارات حؿ  -

 وسعودية.عينتيف مصرية  النفسية بيفوالصبلبة  شكبلتالم
 مختمفة.العوامؿ المنبئة بعادات العقؿ لدي فئات ومراحؿ عمرية  -
 .العقمية(اليقظة  ،التأممي )كالتفكيرت تابعة أخري دراسة مماثمة باستخداـ متغيرا -
 ،الرتبةالعقؿ في تنمية ميارات التفكير عالي  إلى عاداتبرنامج تدريبى مستند  -

 النفسية.وميارات حؿ المشكبلت والصبلبة 
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 املرادع

 ٘أّاًل: املرادع العربٔ

 (. 7002أبو رياش، حسين؛ وزىرية، عبد الحق .)عمم النفس التربوى لمطالب الجامعي والمعمم 
 الممارس. عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 (. أثر استخدام استراتيجية تدريس7000أبو شعبان، نادر خميل .)  األقران عمى تنمية ميارات
التفكير الناقد في الرياضيات لدى طالبات الصف الحادي عشر قسم العموم اإلنسانية 

 كمية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة. ،رسالة ماجستير غير منشورة)األدبي(. 
 (. مقومات البيئة الجامعية المثالية كما يراىا طالبات ا7000أبو شعبان، سمر سممان .) لجامعة

جامعة طيبة  - األبعاد والتطمعات -برنامج فعميات ندوة التعميم العالي لمفتاةالفمسطينية. 
 .70 -0ىـ، 0/0340/ 70-01فى الفترة من 

 ( .عادات العقل لدى طمبة الدراسات العميا في كمية التربية 7002أبو لطيفة، لؤي حسن محمد .)
 تربوية والنفسية. مركز رفاد لمدراسات واألبحاثالمجمة الدولية لمدراسات البجامعة الباحة. 

5( ،4،)722 - 722. 
  حسين، إبراىيم التونسي؛ وقنديل، عزيز عبدالعزيز؛ وزىران، العزب محمد؛ وبدر، محمود إبراىيم

(. فاعمية برنامج قائم عمى عادات العقل في تعمم الرياضيات لتنمية ميارات الحل 7002)
مجمة كمية التربية،  .لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي اإلبداعي لممشكالت الرياضية

 .740 - 700(، 001)40 جامعة بنيا ، كمية التربية،
 (. عادات العقل لدى طمبة الصف 7004البرصان، إسماعيل بن سالمة؛ وحسن، إيمان رسمي .)

سياميا في القدرة عمى حل المشكمة الرياضية.  ، رسالة الخميج العربيالعاشر األساسي وا 
 .21 - 52(، 072)43 مكتب التربية العربي لدول الخميج،

 ( .فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى عادات 7007جاني، نوال جوحي؛ والعمي، ماجدة ىميل .)
رسالة دكتوراه العقل في تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة عند طمبة المرحمة اإلعدادية. 

 تنصرية ببغداد.كمية التربية، الجامعة المس ،غير منشورة
 (. 7007الحارثي، إبراىيم أحمد .)الطبعة األولى، العادات العقمية وتنميتيا لدى التالميذ .

 .الرياض، مكتبة الشقرى
 ( .معنى الحياة وعالقتو بالصالبة النفسية والشعور باألمل لدى 7001الحضري، سومة أحمد )

المؤسسة  ،عموم التربوية والنفسيةالمجمة الدولية لمعينة من المعاقين بصريًا المراىقين. 
 .020 - 15(، 03العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية، )
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 ( 7000الحمو، محمد وفائي .)غزة: دار المقداد 7.  ط عمم النفس التربوي نظرة معاصرة ،
 لمطباعة.

 (. التفكير اإليجابي والصالبة النفسية وعالقتيما ببعض 7005حماد، عبد الرحمن عمي .)
كمية اآلداب، جامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورةلمتغيرات لدى طالب جامعة النيمين. ا

 النيمين.
 ( الصالبة النفسية كمتغير وسيط بين إدراك أحداث الحياة الضاغطة 7004الرفاعي، عزة .)

 .، كمية اآلداب، جامعة حموانرسالة دكتوراه غير منشورةوأساليب مواجيتيا. 
 (. 7004زيتون، حسن حسين :)سمسمة تعميم التفكير، رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة .

 .أصول التدريس، القاىرة: عالم الكتب
 ( .عادات العقل فى ضوء متغيري السنة الدراسية ومستوى 7000الشامي، حمدان ممدوح .)

مجمة كمية التحصيل الدراسي لدى طالب جامعة الممك فيصل بالمممكة العربية السعودية. 
 .421 – 471(، 033) 7 التربية، جامعة األزىر،

 ( .أساليب التفكير وفقًا لنظرية السيطرة 7007شاىين، جودة السيد؛ والسيد، نبيل عبد اليادي .)
الذاتية العقمية والصالبة النفسية لدى طالب كمية التربية جامعة األزىر: دراسة فارقة 

 .25 - 34(، 032)0، رمجمة كمية التربية، جامعة األزه. تنبؤيو
 (. براىيم، ىبة سامي (. الخصائص السيكو 7005شند، سميرة محمد؛ السعدي، أمل عبد اهلل؛ وا 

 335(، 33، )مجمة اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمسمترية لمقياس الصالبة النفسية. 
- 327. 

 (. فاعمية وحدة مقترحة في الرياضيات قائمة عمى معا7007شحاتة، محمد عبد المنعم .) يير
NCTM  وباستخدام نموذج التعمم البنائي في تنمية الميارات العميل لمتفكير لدي تالميذ

 .517-572(،32) مجمة كمية التربية، جامعة طنطا،المرحمة االعدادية. 
 ( التفكير الناقد وعالقتو بالتوافق الدراسي. 7005شطة، عبد الحميد .) رسالة ماجستير غير

 انية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقمة. ، كمية العموم اإلنسمنشورة
 ( .المرونة النفسية وعالقتيا بالرضا عن الحياة 7007شقورة، يحيى عمر؛ وعميان، محمد محمد .)

، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةلدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة. 
 األزىر في غزة.

 ( مستوى ا7002الشيري، حاسن بن رافع .) النغالق الفكري )الدوجماتية( لمعممي ومعممات مراحل
جامعة الممك سعود،  رسالة التربية وعمم النفس،التعميم العام الرسمي في المدينة المنورة. 

(72 ،)722 - 443. 
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 (. الذكاء الروحى وعالقتو بالصمود النفسى 7002الطالع، محمد عصام؛ ودخان، نبيل كامل .)
 ، الجامعة اإلسالمية بغزة.رسالة ماجستير غير منشورةمية بغزة. لدى طمبة الجامعة اإلسال

 (. تعميم التفكير في برامج التربية العممية. 7002الطناوي، عفت .) ،المؤتمر العممي الحادي عشر
 .750-744يوليو،  40-72اإلسماعيمية  ،الجمعية المصرية لمتربية العممية

 (. الصالبة النفسي7000عباس، مدحت ألطاف .) ة كمنبئ بخفض الضغوط النفسية والسموك
(، 0)72، مجمة كمية التربية، جامعة أسيوطالعدواني لدى معممين المرحمة االعدادية. 

022 - 742. 
 (. أثر برنامج تدريبي قائم عمى التفكير المنظومي في تنمية 7003عبد المطيف، محمد سيد .)

-0، يوليو، جامعة بنى سويف مجمة كمية التربية،عادات العقل لدى طالب الجامعة. 
000. 

 (. 7004عبد اليادي، محمد .)القاىرة: دار الفكر لمنشر قياس وتقييم قدرات الذكاء المتعددة .
 والتوزيع.

 (. فعالية استخدام خرائط التفكير في تحصيل الكيمياء وتنمية 7002عبد الوىاب، فاطمة محمد .)
ت بالصف الحادي عشر بسمطنة عمان. بعض ميارات التفكير وعادات العقل لدى الطالبا

 .20 - 00(، 7)0،سات عربية في التربية وعمم النفس، رابطة التربويين العرب درا
 (. 7003العتوم، عدنان .) عمان: دار المسيرة لمنشر النفس المعرفي: النظرية والتطبيقعمـ ،

 .والتوزيع
 (. 7002العتوم، عدنان؛ والجراح، عبد الناصر؛ وبشارة، موفق) . تنمية ميارات التفكير )نماذج

 .عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع .نظرية وتطبيقات عممية(
 ( .(. أثر استخدام بعض أجزاء برنامج الكورت )توسعة مجال اإلدراك 7002العتيبي، خالد

والتفاعل( لمعرفة أثره في تنمية ميارات التفكير الناقد وتحسين مستوى التحصيل الدراسي 
. كمية . رسالة دكتوراه غير منشورةمن طالب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض لدى عينة

 التربية، جامعة أم القرى.
 (. القدرة عمى حل المشكالت وميارات 7004العدل، عادل محمود؛ عبد الوىاب، صالح شريف .)

 4، مسمجمة كمية التربية، جامعة عين شما وراء المعرفة لدي العاديين والمتفوقين عقميًا. 
(72 ،)010-751. 

 ( 7000العوفي، عيسى سعد؛ والجميدي، عبد الرحمن عموي .) القاموس العربي األول
 . عمان: ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع.لمصطمحات عموم التفكير
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 (. عادات العقل الشائعة لدي طالبات كمية أربد الجامعية. 7007عياصرة، محمد نايف .) مجمة
 407-724(،4)70جامعة القاىرة، ، مية الدراسات العميا لمتربيةالعموم التربوية، ك

 (. 7005العياصرة، وليد رفيق .)عمان: دار أسامة لمنشر استراتيجيات تعميم التفكير ومياراتو .
 .والتوزيع

 ( اليوية والقمق واإلبداع. القاىرة: دار القاىرة.7007عيد، محمد إبراىيم .) 
  ،(. فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى عادات 7004سميم عودة. )الغامدي، خالد محمد؛ والزبون

العقل في تحسين ميارات التفكير عالي الرتبة لدى عينة أردنية من الطمبة الموىوبين في 
 ، جامعة العموم اإلسالمية العالمية بعمان.رسالة دكتوراه غير منشورةالمراكز الريادية. 

 ( التفك7003القريشي، محمد جبر دريب .) ير الجانبي وميارات حل المشكالت لدى طمبة مدارس
 .410 - 401(، 43) 2،مجمة مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفةالمتميزين والعاديين. 

 ( .7005قطامي، يوسف؛ وعمور، أميمة .)عمان: دار  .عادات العقل والتفكير النظرية والتطبيق
 .الفكر لمنشر والتوزيع

 ( 7000مارزانو، روبرت؛ وآخرون .)تعريب جابر، أبعاد التعمم، بناء مختمف لمفصل الدراسي .
 .عبد الحميد جابر وآخرون، القاىرة: دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع

 ( .الصالبة النفسية وعالقتيا بمعنى الحياة في ضوء التفكير اإليجابي لدى 7004محمد، زينب .)
 ، كمية التربية، جامعة أسوان.رسالة ماجستير غير منشورةعينة من طالب الجامعة. 

 (. الصمود النفسى لدي طمبة الجامعة النازحين وغير 7005محمد، أسيل صبار .)
 .272 - 204(، 003) ،مجمة اآلداب، جامعة بغداد .النازحين

 (. عادات العقل المنتجة وعالقتيا بفعالية الذات اإلرشادية لدى المرشد 7001محمد، صالح .)
 .311- 344،(4)02،ة البحث العممي في التربيةمجمالنفسي المدرسي. 

 (. التوافق 7001محمد، عزه عبد الرحمن؛ وسميمان، سناء محمد؛ والشعراوي، سحر محمد .)
ستراتيجيات المواجية لدى طالبات  الزواجي وعالقتو بالصالبة النفسية والتعاطف وا 

 .002 - 12 ( ،02)2مجمة البحث العممي في التربية، جامعة عين شمس،الجامعة. 
 (. 0222مخيمر، عماد محمد .)القاىرة،مكتبة النيضة المصرية. مقياس الصالبة النفسية . 
 ( 0224مسمم، إبراىيم أحمد .)عمان: دار النشر لمطباعة.الجديد في أساليب التدريس . 
 (. أساليب التفكير وعالقتيا بحل المشكالت "دراسة ميدانية عمى عينة 7003المنصور، غسان .)

مجمة جامعة تالميذ الصف السادس األساسي في مدارس مدينة دمشق الرسمية". من 
 .355-302(،74) 0، دمشق
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 (. عادات العقل والتفكير عالي الرتبة 7004النواب، ناجي محمود؛ وحسين، محمد ابراىيم .)
ل، مجمة العموم االنسانية، جامعة بابوعالقتيما بالفاعمية الذاتية لدى طمبة كميات التربية. 

 .027 - 032(، 02، )كمية التربية لمعموم اإلنسانية
 (. بعض العوامل المنبئة بالصمود النفسي لدى عينة من طالب الجامعة، 7005الوكيل، ىبة .)

 ، كمية التربية، جامعة المنوفية.ماجستير غير منشورة رسالة
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