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التفكير المعتمج عمى جانبي الجماغ وعالقته بعادات العقل لجى طالبات الرف الخامس االحيائي في 
 مجينة المهصل

 
 شفاء مهجي  صالح      اية بذار عبج الحق النعمة أمل فتاح زيجان العباجي

 
 المهصل  / الكمية التربية لمعمهم الررفة / قدم عمهم حياةالجامعة 

 

 (21/40/5452، قبل لمنذر في  52/40/5452)قجم لمنذر في 

 :ممخص البحث
شة السػصل ييجؼ البحث الحالي الى التعخؼ عمى التفكيخ السعتسج عمى جانبي الجماغ وعالقتو بعادات العقل لجػ شالبات الرف الخامذ االحيائي في مجي

( 331،ولمتحقق مغ ىجؼ البحث استخجمت الباحثتاف )خسدة( فخضيات صفخية  كسا استخجـ السشيج الػصفي االرتباشي ، وتكػنت عيشة الجراسة مغ ) 
ية ( . اذ تع اختيار العيشة بذكل قرجؼ مغ مجتسع البحث في السجارس االعجاد2021-2020شالبة مغ شالبات الرف الخامذ االحيائي لمعاـ الجراسي )

 :في مخكد مجيشة السػصل ، ولتحقيق ىجؼ البحث وفخضياتو اعتسجت الباحثتاف االدوات االتية
2005مكياس التفكيخ بجانبي الجماغ الحؼ تبشتو الباحثة مغ دراسة )الجليسي ، - 1 ) 
2013اختبار عادات العقل الحؼ شػرتو الباحثة مغ ) عفانة ، – 2 ) 

وعخضيا عمى مجسػعة مغ الخبخاء  في االختراص واصبحت جاىدة لمتصبيق ، ثع قامت الباحثتاف بتصبيق األداتيغ  تع التأكج مغ صجؽ وثبات اداتا البحث
( وبعج جسع البيانات وتحميميا احرائيًا اضيخت الشتائج االتية2021-3-14( وانتيى التصبيق يـػ )2021-2-2الكتخونيًا عمى العيشة يـػ )  :  

( شالبًا، تاله نسط 165%( بتكخار قجره )49.939ػ شالبات الرف الخامذ االحيائي ىػ الشسط االيدخ بشدبة مئػية )اف نسط التفكيخ الدائج لج – 1
(شالباً 17%( بتكخار قجره )5.123( شالبا.واخيخا نسط التفكيخ الستكامل بشدبة مئػية )148%( وبتكخار قجره )44.936التفكيخ االيسغ بشدبة ) . 

احرائية بيغ اداء شالبات الرف الخامذ االحيائي عمى اختبار عادات العقل والػسط الفخضي لالختباراليػجج فخؽ ذو داللة  – 2 . 
دات وجػد فخؽ معشػؼ بيغ السجاميع الثالثة حدب انساط التفكيخ واختبار عادات العقل حيث تفػؽ الشسط االيدخ عمى الشسط االيسغ في اختبار عا – 3

سغ وااليدخ عمى الشسط الستكامل في اختبار عادات العقلالعقل وتفػؽ  كل مغ الشسصيغ االي .  
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Abstract 

This research aims to identify thinking dependent on both sides of the brain and its relationship to the habits of mind 

among students of the biological fifth grade in  Mosul city, in order to verify the aim of the research  using (five) null 

hypotheses, and the researcher used the relational descriptive approach, and the study sample consisted of (331) 

students of the fifth grade of the biological for the academic year (2020-2021). As the sample was intentionally chosen 

from the research community in secondary  schools in the city center of Mosul, and to achieve the objective of the 

research and its hypotheses, the researcher used the following tools: 
1 - The scale of thinking on both sides of the brain that the researcher adopted from the study of (Al-Dulaimi, 2005). 

2 - The habits test of the mind developed by the researcher from (Afaneh, 2013). 

And after the researcher ensured the validity and reliability of the tools and presented them to a group of experts that 

were ready for application, the researcher applied The tools electronically on the sample on (2-2-2021) and the 

application ended on (3-14-2021) and after collecting the data and analyzing it statistically, the results revealed. The 

following: 

1 - The dominant thinking pattern among female students in the fifth biological grade is the left one with a percentage 

of (49.939%) and a frequency of (165) students, followed by the right thinking pattern with a percentage of (44.936%) 

and a frequency of (148) students, and finally (5.123%), and a frequency of (17) students for those who used 

integrated thinking pattern.  

2 - There is no statistically significant difference from the biological performance of fifth-grade students on the habits 

of mind test and the hypothetical mean of the test.  

3 - The presence of significant differences from the three groups according to the patterns of thinking and the test of 

the habits of the mind, where the left type was superior on the right type in the test of the habits of the mind the right 

style and the left pattern were superior on the integrated pattern in the test of the habits of the mind. 
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مذكمة البحث -أوالا    : Problem Of The Research 

أضيخت األبحاث الشفدية وأبحػاث العمػػـ الصبيعية ؛ اف قػجرات الػجماغ الكامشػة اكبػخ بكثيػخ مسا يسكغ تخيمو . حتى الشتائج 
مغ ذلظ ، أؼ أف  %( فقط مغ دماغشػا قػج تكػػف خاشئة إذ اتزح اآلف أنشا ندتخجـ اقل ١القجيسة التي تفيج بأنشا ندتخجـ ) 

 . كسية ىائمػة مػغ قػجراتشا العقمية الكامشػة ال تػػداؿ تشتطػػخ أف تشسػػى وُتصػػػر

ػػػػف مػػػػػغ حػػػػػػالي ) وقج أضيػػخت الجراسػػات التذخيحية أف القذػػػػػخة الجماغية تشقدػػػػػع إلػػػػػى نرػػػػػفي كػػػػػخة يخبصيسا بشػػػػػاء كبيػخ يتكػػ 
يػف ( خمية عربية وىحا الجدء مغ الجماغ ىػ أخخ حمقػة فػي مدػيخة التصػػر البذػخؼ . و اف لكػل نرػف كػخة مشيسػا مم ٠٣٣

وضػائف مختمفػة فػي حػاؿ اإلنداف فقط ،  حيث يدػيصخ نرػف الكػخة األيدخ عمػى الجػدء األيسغ مػغ الجدػع ، وىػػ مدػؤوؿ 
األشػياء التػػي تحػػجث فػػي تختيػػب محػػجد أمػػا نرػف الكػػخة األيسغ فيػػتحكع فػػي الجػػدء  عػغ المغػة والشذػاشات السشصقيػة ، أؼ

األيدػػخ مػػغ الجدع ، وىػ مدؤوؿ عغ إدراؾ األشياء السكانية واألشياء التي تحجث معا، وكػػحلظ الشذػػاشات الفشية . حيث اف 
                         . كػػل نرػػف متخرػػز فػػي وضػػائف محػػجدة

وتفيس السذاىجات اليػمية في مجاالت الحياة كافة بشساذج أفخاد يتفػقػف عمى أقخانيع في مػاجيتيع لمسػاقف الحياتية 
السختمفة، وفي تعامميع مع السذكالت الحياتية بذتى أنػاعيا وفي الػقت الحؼ يػجج فيو بعس األفخاد القادريغ عمى التعامل 

بعيغ الستخاتيجيات معيشة في حميا، يالحع أف بعزيع اآلخخ يعجد عغ ذلظ ويقف أماـ السذكمة حائخًا ال مع السذكمة والست
يجرؼ أؼ سبيل يتبع أو قخار يتخح، ويعّج السجاؿ التخبػؼ أوسع مجاؿ لسثل ىحه السذاىجات ولسثل ىحه الشساذج. )قصامي 

مب تػافخ قجرات عقمية وإبجاعية لجػ األفخاد عمى اختالؼ ( كسا إف التػافق مع متصمبات العرخ يتص67، 2009والدويغ، 
مػاقعيع ومدتػياتيع وفي ىحا الدياؽ يتداءؿ الكثيخ عسا إذا كاف باإلمكاف تصػيخ العادات العقمية والقجرات اإلبجاعية لجػ 

ى حميا حاًل إبجاعيًا .)ابػ األفخاد ومداعجتيع عمى التفكيخ الجاد بذكل يسكشيع مغ الترجؼ لمسذكالت التي تػاجييع والعسل عم
90، 2010ياسيغ،  ).                    

                                                                                    :وتتمخص مذكمة البحث الحالي بالدؤال االتي

الرف الخامذ االحيائي في مجيشة السػصل ؟ماىي عالقة التفكيخ السعتسج عمى جانبي الجماغ بعادات العقل لجػ شالبات                                                                                                        

أهمية البحث -ثانياا   The Importance of The Research 



 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

190 

استخجاـ العقل لغخض اعسار االرض و بسا يعػد بالشفع لقج كـخ هللا االنداف وميده عغ سائخ السخمػقات وحث عمى ضخورة 
عمى البذخية فالعقل ىػ االداة التي يدتصيع االنداف مغ خالليا التسييد والفيع واالدراؾ والتفكيخ والقجرة عمى التعخؼ عمى 

شاىع مغ الصيبات وفزمشاىع حكيقو االشياء وما تؤوؿ اليو االمػر قاؿ تعالى "لقج كخمشا بشي ادـ وحسمشاىع في البخ والبحخ ورزق
7عمى كثيخ مسغ خمقشا تفزيال ")سػرة االسخاء,اية: ) 

و اف هللا تعالى لع يعط العقل لجساعة معيشو فقط مغ الشاس ليفكخوا نيابًة عغ غيخىع فال يخفى عمى احج مغ الشاس اىسية 
عغ غيخه مغ السخمػقات التي خمقيا هللا تعالى  العقل الكبيخة فالعقل ىػ واحج مغ اىع االمػر عمى االشالؽ التي ميدت االنداف

عمى ىحه االرض فالجماغ ىػ الحؼ يعصي لإلنداف ممكة االدراؾ وىػ الحؼ يعصي االنداف القجرة عمى التفكيخ والشقج 
ي التحجث واالستسخار في الحياه والتػسع في العمع والتعمع فالتعمع ىػ نتيجة نسػ مادؼ فعمي في الجماغ فالتحجث عغ التعمع يعش

عغ فديػلػجية الجماغ وكيفيو زياده نسػه السادؼ وبالتالي زيادة التعمع وانصالقا مغ ىحه االىسية لمعقل يتبيغ دور العقل في 
273: 2016العسمية التعميسية.)قشرػرة، ) 

ة ولكشو يزخب ستارًا ( الى اف الجماغ بالشدبة لمعمساء ىػ الجػىخة الفاعمة التي تزئ اجدامشا بجبيب الحيا2009ويذيخ )عيج،
 حجيجيًا بيشو وبيغ العمساء فال يبػح اال بالقميل القميل مغ االسخار التي اودعيا هللا فيو ويستاز االنداف بامتالكو لعسميات االدراؾ

خز والعقل والحكاء التي يؤدييا الجماغ ذلظ العزػ الحؼ يحسل خاصية فخيجة تتسثل في الخبط واالستشتاج بيغ االحجاث وىي اب
2009صفة يترف بيا دماغ االنداف عغ بكية الكائشات الحية. ) عيج،  )                                                                                                

( الى اف الجماغ في حج ذاتو كاف مػضػعًا لمجراسات لقخوف مزت، ويعتبخ ليدلي ىارت2016ويذيخ)عداؼ،  (Leslie 
Hart) ( مغ اوائل مغ كتب في الجماغ مغ وجية نطخ تخبػية حيث ابتكخ مرصمح )تشاغع الجماغ(Brain-compatible) 

2016ليجؿ عمى التعميع السرسع لتكييف السػاقف الجراسية والتجريذ مع شبيعة الجماغ . )عداؼ، ) 
وتخفف القمق واحجاث االستقخار الشفدي واالجتساعي  واف معخفة الية عسل الجماغ يديل مغ شخائق اكداب الستعمسيغ السعخفة

وانجاز السياـ التخبػية بجقة وسيػلة ولحا يشبغي عمى كل معمع اف يجرس الية عسل الجماغ ونطخية التعمع بجانبي الجماغ 
2009واالستخاتيجيات التجريدية مغ اجل تحديغ مدتػػ اداء الستعمسيغ وتشذيط تفكيخىع واثارتو.)عفانة والجير، ) 

( الى اف االنداف يستمظ دماغًا واحجا اال انو يتكػف مغ نرفي كخة  لسعالجة السعمػمات بأسمػبيغ 2013ويذيخ )حسػدؼ،
مختمفيغ فالشرف االيدخ مغ الجماغ ييتع بالمغة والسشصق والتختيب واالرقاـ والتفكيخ الخصي والتحميمي اما الجانب االيسغ فييتع 
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الـ اليقطة و الترػر السكاني والشطخة الكمية فشحغ ال نفكخ بشرف واحج دوف االخخ فكالىسا بالشغع والتصػر والمػف و اح
يذتخؾ في العسميات العقمية العميا وقج يتعخض الستعمع الى عجه عػامل قج تداىع في التقميل مغ التشديق بيغ الجانبيغ االيسغ 

اليسغ السديصخ واخخيغ ذوؼ الجماغ االيدخ السديصخ وىحا وااليدخ مغ الجماغ مسا يؤدؼ الى وجػد متعمسيغ ذوؼ الجماغ ا
بجوره يجعل لكل متعمع صفاتو وخرائرو الخاصة التي تختمف عغ صفات وخرائز الستعمسيغ االخخيغ وبالتالي يشبغي 

2013عمى السعمع ايجادالدبل واالستخاتيجيات السشاسبة لجعل عسميو التعمع ذات فائجة لكل الستعمسيغ.)حسػدؼ, )  
(عغ تخرز نرفي الجماغ بسا اسساه "مبادغ الديادة والالتشاضخ الػضيفي " وتعشي 2019في السكاحمة, 2007يعبخ)نػفل,و 

اف نرفي الجماغ يقػماف بالػضائف الديكػلػجية والفديػلػجية ذاتيا ولكغ بجراجات متفاوتة اذ اف بعس الػضائف تكػف سائجة 
 .في احج الشرفيغ اكثخ مغ الشرف االخخ

خ كثيخ مغ نتائج الجراسات كجراسة بارباراوتذي (Barbara,2002) ودراسة البيمي(Albiali,1996)  ودراسة
(التي استشجت الى نطخية الشرفيغ الكخوييغ لمجماغ1983)عكاشة, (Two hemispheres brain theory)  والتي اىتست

انبي الجماغ اال اف التعمع فييا يخكد عمى نسط بأنساط التفكيخ الدائج لجػ شمبة السجارس والجامعات بشاءًا عمى وضائف ج
التفكيخ التحميمي والمغة والسشصق الخياضي وىحه مغ وضائف الجانب االيدخ لمجماغ في حيغ اف وضائف الجانب االيسغ لمجماغ 

42: 2004والستسثمة في التفكيخ السكاني والحجسي والتخكيب الكمي والذسػلي في تخاجع)نػفل, ). 
التعمع السدتشج الى الجماغ بالتدعيشات مغ القخف الساضي التي تعج اتجاىًا متعجد االنطسة وىي ليدت  وقج ضيخت نطخية

ترسيسًا معجًا مدبقا اذ انيا اشتقت مغ عجد مغ االنطسة مثل الكيسياء ، عمع االعراب ، عمع الشفذ واليشجسة الػراثية 
2013واالحياء وعمع الحاسػب.)عفانة، ) 

ف اعقج جياز في ىحا الكػف سػاء في تخكيبو او وضائفو او عسمو يحتػؼ ىحا الجياز الحؼ يفػؽ تعقيجه ويعتبخ دماغ االندا
( بالييغ خمية عربية وىػ رقع يداوؼ ضعف سكاف العالع تقخيبا وكل عربػف مغ 10الخياؿ عمى عجد محىل مغ الخاليا )

 2004مغ التفاعالت الكيسيائية واإللكتخونية.)التكخيتي،ىحه البالييغ يعج مرشعا كيسيائيا الكتخونيا يجخؼ فيو عجد ىائل 
(.ويعج الجماغ مخكد الديصخة والتحكع في جدع االنداف الحؼ يدتقبل الخسائل القادمة مغ خالؿ االعراب السدتقبمة 238:

ات وتكامميا واتخاذ وىػ يقػـ بأرساليا مغ خالؿ االعراب الشاقمة الى جسيع اجداء الجدع و يقػـ الجماغ ايزا بتفديخ السعمػم
القخارات السشاسبة حػليا وكحلظ يعسل عمى تخديغ السعمػمات والتحكع في الكالـ والبجء بالحخكة ويؤثخ عمى وضائف العجيج مغ 
اجيده الجدع و يذكل الجماغ وجسيع ما يترل بو مغ اجداء ما يدسى بالجياز العربي السخكدؼ، فالجماغ ىػ السجيخ العاـ 
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عزػ فيو وىػ مخكد التفكيخ والحكاء والحاكخة واالبجاع و الخياؿ واإلرادة اؼ انو ىػ الحؼ يكػف شخرية لمجدع كمو واىع 
فالجماغ ىػ مخكد العقل الحؼ يسيد االنداف عغ باقي السخمػقات الحية وبرػرة خاصة الحيػانات وىػ اىع اجداء  االنداف،

29: 2003الجياز العربي.)الججوع، ) 
( الجماغ االنداف بانو كتمة رخػة رمادية المػف مغ الخارج بيزاء مغ الجاخل محسية داخل 7: 1986ويعخؼ )حسجاف 

الجسجسة  بعجة الصبقات متتالية عطسية صمبة ليفية ثع ليشة ىالمية يتكػف مغ نػع خاص مغ الخاليا تدسى الػاحجة مشيا 
ػف خمية عربية تخصط وتػجو وتتحكع في الحياة ( بمي1000 – 100نيػرونات او الخمية العربية وتتخاوح مجسػعيا ما بيغ )

 .االندانية بخيخىا وشخىا
(غع  1100(غع عشج الخجل و) 1200% (مغ وزف جدع االنداف البالغ حيث يبمغ وزنو حػالي) 2و يبمغ وزف الجماغ حػالي) 

 :عشج السخأة ويتكػف الجماغ مغ ثالثة اقداـ رئيدية ىي
 (،180: 2017في الداعجؼ ، 2004لجماغ الخمفي )جحع الجماغ(.)عفانة والخدنجار،الجماغ االمامي والجماغ الػسصي وا 
-Ax)ومحػر (cell body)ويتكػف الجماغ مغ مالييغ مغ العربػنات او الخاليا العربية و تتكػف الخمية العربية مغ جدع
on) شخيق مػاد كيسيائية تدسى الشاقالت  ويدتقبل جدع الخمية العربية االشارات الكيخبائية مغ الخاليا العربية االخخػ عغ
 .(neurotransmitter).العربية
دأب الباحثػف في عمع الشفذ الفديػلػجي وعمع االعراب وعمع الشفذ السعخفي عمى دراسة وضائف الجماغ سػآءا الفديػلػجية 

يسغ و الشرف االيدخ يترالف او السعخفية وتػصمػا الى اف الجماغ يشقدع مغ حيث البشاء الفديػلػجي الى نرفيغ الشرف اال
معا بحدمة مغ االعراب تدسى الجدع الجاسئ ووضيفة ىحا الجدع تسخيخ الديالت العربية بيغ قدسي الجماغ ويؤكج معطع 
السختريغ والباحثيغ اف لكل مغ نرفي الجماغ تخرز وضيفيا مختمف عغ االخخ فقج تػصمت الجراسات الفديػلػجية 

ايشة لتخرز نرفي الجماغ حدب نػع السعمػمات السخاد معالجتيا والخبخات الخاصة ببعس والعربية الى استشتاجات متب
الجراسات ايجت التخرز الػضيفي لشرفي الجماغ في بعس السيسات السحجدة وىشاؾ بعس الجراسات التي لع تؤيج 

الجماغ ومشاشق اخخػ مغ  التخرز الػضيفي لمجماغ وىشاؾ بعس الجراسات اكجت عمى عسميو التػاصل والتكامل بيغ نرفي
الجماغ في بعس الػضائف . وبعس الجراسات الفديػلػجيا العربية لع تتػصل الى استشتاجات جازمة وقاشعو في ما يتعمق 
باألسذ العربية لعسميو االدراؾ السعخفي و عسميو التفكيخ السعقجة و خالؿ العقجيغ االخيخيغ مغ القخف العذخيغ تػصمت 
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متشاقزة حػؿ سيصخة الشرف االيسغ مغ الجماغ عمى نذاشات التفكيخ فبعس الجراسات تذيخ الى اف  الجراسات الى نتائج
5:  2019الجانب االيدخ ىػ السديصخ وىشاؾ دراسات تذيخ باف الجانب االيسغ ىػ السديصخ.)السكاحمة،  ). 

جماغ ليدت مشفرمو عغ بعزيا انو ىشاؾ مخونة كبيخه في نسػ الجماغ واف وضائف نرفي ال ((solso,2004ويخػ سػلدػ
فيي مذتخكة بيغ الشرفيغ االيسغ وااليدخ و بعس االجداء االخخػ مغ الجماغ ومغ  وكالىسا يعسالف بذكل متكامل وكمي

الزخورؼ الخبط بيغ عسميات التفكيخ وتخرز وضائف نرفي الجماغ مع العمع انو ال يػجج تخرز تاـ ومشفرل لػضائف 
اوالت قائسو لتصػيخ نطخيو التكامل في وضائف نرفي الجماغنرفي الجماغ والزالت السح  . 

واشار العجيج مغ الباحثيغ في دراساتيع عمى اف الجانب االيسغ مغ الجماغ يفزل ويتعامل مع االجابات السبدصة السخترخة   
كخة العامة لمسػضػع بديػلو وليذ عمى الذخح السصػؿ ويتجاىل التفاصيل التي ال يػجج فييا تخابط في االفكار ويتعامل مع الف

ويقـػ برياغة ما يقػلو االخخوف بديػلة ويدتصيع حل السذكمة بذكل عاـ ويكتفي بسعخفو الفكخة العامة لسػضػع ما دوف 
التصخؽ لمتفاصيل ويدتصيع تجسيع االمػر واالفكار مع بعزيا بديػلو و يقػـ بتحزيخ مخصط و يتعامل مع االشكاؿ 

و يتعامل مع التعابيخ والعػاشف يزع فخضيات متعجدة ال يجاد الحمػؿ، اـ الجانب االيدخ مغ  والرػر و الػجػه بديػلو
الجماغ يفزل ويتعامل مع اإلجابة الكاممة والتخكيد فقط عمى حقائق معيشو او معمػمة مغ مػضػع ما ويدتستع بتحميل الفكخة 

و لسػضػع ما و يقػـ بحل السذاكل حال مشصكيا متدمدال العامة الى نقاط اصغخ و يفزل اف يجج اوجو االختالؼ واوجو الذب
ويدتستع ويفزل االلغاز ويقجـ االفكار الفخعية ألؼ مػضػع ما ويتعامل مع االثباتات والبخاىيغ الخياضية ويخكد عمى 
  التفاصيل الجقيقة لسػضػع ما اكثخ مغ الفكخة العامة ويفزل التعامل مع االرقاـ والخياضيات والمغة
يةالسشصك .(pinkerton,2002) 

-Mar)وتجعػ التػجييات التخبػية الحجيثة الى اف تكػف العادات العقمية ىجفًا رئيدًا في جسيع مخاحل التعمع فسغ وجيو نطخ  
zano,2000)  اف العادات العقمية الزعيفة تؤدؼ الى تعمع ضعيف بغس الشطخ عغ مدتػػ ميارات او قجره الصالب كسا
اف اىساؿ استخجاـ عادات العقل يدبب قرػرا في نتائج العسمية التعميسية فالعادات العقمية  (Costa&Kalick,2009) يذيخ
ليدت امتالكًا السعمػمات فحدب بل كيفية العسل عمييا و استخجاميا ايزا بكػنيا نسط مغ الدمػكيات الحكية تقػد الصالب الى 

2019بق.)دمحمعمي,انتاج السعخفة وليذ استحكارىا واعادة انتاجيا عمى نسط سا ) 
وتسثل العادات العقمية فمدفة تخبػية تخكد عمى تعميع عسميات التفكيخ برػرة مباشخة لألفخاد وتكسغ الفكخة ببداشة في عجـ 
ججوػ ممئ عقػؿ االفخاد بالحقائق والسعمػمات متػقعيغ انيع سيتسكشػف مغ اكتذاؼ معاني تمظ السعمػمات والعسل عمى 
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يػمية ، فاليجؼ مغ االىتساـ بعادات العقل يتسثل في السداعجة عمى استخجاـ عسميات التفكيخ لمتسكغ مغ تصبيقيا في حياتيع ال
2013السعمػمات الحالية ولمتأكيج عمى قجرة االفخاد عمى الفيع واكتذاؼ السعشى.)العتيبي،  ) 

وتػضيفيا وتػليج السعارؼ الججيجة ويكػف  حيث لع تعج ميسة التعميع تحريل السادة التعميسية  بل تشسية ميارات الحرػؿ عمييا
االمخ اكثخ سيػلة لػ تعمع الفخد كيف يدتخجـ العقل بصخيقة صحيحة ولتحقيق فعالية ذلظ العقل مغ الزخورؼ اكتداب 
الصالب مجسػعة مغ العادات العقمية التي تربح شخشا ضخوريا لسػاجية الججيج والحجيث في ىحا العرخ  بل والقجرة عمى 

اؼ مػقف او مذكمة  قج  ترادفيع في السدتقبل اذ اف امتالؾ الصالب ألنػاع مغ عادات العقل يديع في تحقيق حياة  مػاجية
مشتجة ومحققة لمحات كسا اف كل شالب يستمظ ىحه العادات يترخؼ في حياتو الجراسية وحياتو العسمية بدمػكيات تترف بانيا 

240-221: 2019لحجاد ،سمػكيات سػية وصحيحة وذكية. )عبج العطيع وا ) 
(الى اف ميسة التخبية والتعميع وميسة الشجاح تتصمب اف يتجرب الفخد عمى زيادة استثسار شاقاتو  2005ويذيخ) قصامي، 

العقمية و تػضيف الطخوؼ السحيصة كميا والسػاد واالدوات مغ اجل فيع امكانيات  جدسو وعقمو وحػاسو مغ اجل اعساؿ 
ات عقل متقجمة ، اف العادات العقمية سمػكيات قج يرعب استخجاميا برػره تمقائية اذا لع يتجرب الحىغ والػصػؿ الى عاد

االنداف عمييا ولع تتػافخ لو الفخصة الستخجاميا فالشاس برفة عامة ال يجادلػف كبح انجفاعاتيع وال ييتسػف بػضع الخصط 
لظ يحتاج السديج مغ الػقت والجيج لتحكيقو وتػفيخ االداء السختمفة إلنجاز ميسة ما وال يدعػف الى الجقة والػضػح الف ذ

10: 2019الجيج. )ابػ رياش والجشجؼ، ) 
وتمعب عادات العقل دورا حيػيا في نجاح االفخاد وتقجميع داخل السؤسدات التعميسية وخارجيا والسػاقف الحياتية ونتاج تفكيخىع 

لعقل دورا بارزا ومؤثخا لجػ االفخاد في اداء التكيفات والفعاليات عمى وبسػجبو يتحجد مجػ نجاحيع واخفاقيع كسا تؤدؼ عادات ا
2008نحػ فعاؿ. )الجيداني وعباس، )  

ست عذخة  عادة عقمية وىي: السثابخة ،التحكع بالتيػر، االصغاء بتفيع  (Costa & Kallik,2003 ) وقج حجد كػستا وكاليظ
الجقة، التداؤؿ وشخح السذكالت، تصبيق السعارؼ الساضية عمى اوضاع وتعاشف، التفكيخ ما وراء السعخفي، الكفاح مغ اجل 

ججيجة، التفكيخ والتػصيل بػضػح ودقة، االستجابة بجىذة ورلبة، جسع البيانات بسختمف الحػاس، الترػر و التخيل واالبجاع، 
ع السدتسخ، والتفكيخ بسخونةاالقجاـ عمى مخاشخ مدؤولة، ايجاد الجعابة، التفكيخ التبادلي، االستعجاد الجائع لمتعم . 

تعتسج الجراسة الحالية عمى ترشيف كػستا وكاليظ لعادات العقل ألنو يذتسل عمى معطع عشاصخ الخؤػ االخخػ لعادات  
العقل و مغ اكثخ الترشيفات اقشاعا في شخح و تفديخ وتصبيق العادات العقمية وبدبب اعتساده عمى نتائج دراسات بحثية اكثخ 
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غ التصبيقات  الستعجدة التي سبقتو ويعج مشطػر عقميا ججيجا ويجرؾ ويجمج ويفيع شبيعة مكػنات الجماغ ويقجـ مغ غيخىع م
2019رؤػ لمحكاء ويجعع نطخية الحكاءات الستعجدة. )ابػ رياش والجشجؼ، ) 

يج في نياية ويعج مرصمح عادات العقل مغ السرصمحات الحجيثة ندبيا في مجاؿ عمع الشفذ حيث ضيخ اتجاه تخبػؼ جج
العقج االخيخ مغ القخف العذخيغ وتع اشتقاؽ ىحا السرصمح مغ اشار كبيخ مغ الشطخيات السعخفية مثل نطخية الحكاء و معالجة 

535: 2016السعمػمات و ما وراء السعخفة واالنساط السعخفية.)دمحم، ). 
متكاممة متخابصة و يجب اف ال نفرمو الى ويشبغي عشج التعامل مع مرصمح عادات العقل اف نتعامل معو كػحجة واحجة  
شقيغ )عادة وعقل( النو اذا انفرل العقل عغ العادة العقمية تحػلت الى عادة سمػكية عبارة عغ مجخد نسط سمػكي متكخر 
بذكل نسصي وقج يقع صاحبيا في الخصأ دوف اف يجرؼ اؼ انيا اذا خمت مغ التفكيخ والػعي تحػلت الى عادة سمػكية فالعادة 

102: 2005العقمية ليدت مجخد امتالؾ السعمػمات ىي معخفة كيفية استخجاميا واالستسخار في ذلظ.)قصامي وعسػر، ). 
(الى أف عادات العقل تعػد الى الشطخية السعخفية حيث انيا تختكد عمى عجد مغ العسميات التي تتع داخل 2015وتذيخ)حميػة,

بذكل اكبخ مغ اف تقترخ عمى االستجابة الطاىخية النيا تعصي الستعمع الفخصة العقل مثل التفكيخ، التخصيط، واتخاذ القخار 
لألبجاع مغ خالؿ التعبيخ عغ ما يجور في خمجه مغ افكار وبالتالي شخح قزايا واسئمة لمشقاش و ىشا ال يكػف االىتساـ بالكع 

في حاؿ عجـ تػفخ اجابة صحيحة ومباشخة  لإلجابات الرحيحة فقط بل كيفيو الترخؼ تجاه القزايا والسذكالت التي تػاجيو
ازاء مذكمة او قزية ما ويسكغ االستجالؿ عمى ذلظ مغ خالؿ مالحطو قجرة الستعمع عمى انتاج االفكار والسعخفة وليذ 
استخجاعيا مغ الحاكخة  فقط. وعميو اف العادات العقمية تشصمق مغ فمدفة تخبػية تخكد عمى االساس عمى تعميع الستعمسيغ 

يات التفكيخ بصخيقة مباشخة وبحلظ تسكغ الستعمع مغ اكتذاؼ معشى الحقائق وايجاد الخوابط بيشيا ومغ ثع انتاج السعخفة عسم
12: 2015دوف حذػ اذىاف الستعمسيغ بيا )حميػة، ). 
السعمػمات  اف اليجؼ والغاية مغ العادات العقمية مداعجه الستعمع في كيفية استخجاـ عسميات التفكيخ في التعمع واكتداب

 وفيسيا و كيف يشتج الستعمع السعخفة ويصبقيا ويدتفيج مغ تعمسيا لمػصػؿ الى تعمع ذؼ معشى وىحا ما تؤكجه دراسة
(Cuoco,2008)  بزخورة تشسية العادات العقمية لجػ الصالب كعشرخ مفتاحي لمسشيج الجراسي لسا ليا مغ اىسية في تختيب

ل عمى حل السذكالت الصالبية، تػجيو تفكيخىع و بشاء الفكخ التجخيبي كجدء متكامل ميارات التفكيخ العميا مغ خالؿ العس
144: 2014لمخبخة التعميسية. )القحصاني، ) 
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وتشامى االىتساـ بعادات العقل بعج ضيػر بعس السذاريع التي اعتسجت عادات العقل كأساس لمتصػر ومغ ىحه السذخوعات 
لسؤسدو التقجـ العمسي االمخيكي 2061غ حتى عاـ مذخوع تعميع العمػـ لكل مغ االمخيكيي (AAAS1995 )  ومذخوع بأسع

لتشسية العادات العقمية الحؼ اكج فيو الستخررػف عمى ضخورة تشسية العادات العقمية لجػ االفخاد مثل  2004السمكة اليدابيث 
عة في حل مذكالت، رؤية السػاقف بصخيقة غيخ التفكيخ السخف، االستساع لألخخيغ، الدعي الى الجقة، السثابخة ،االصخار، الست

تقميجية، التػاصل. ايزا مغ العػامل التي اسيست في ضيػر عادات العقل وضخورة االىتساـ بيا وتشسيتيا لجػ شالب السخاحل 
او تجعيسو التعميسية السختمفة وضيػر اتجاىات قػية نادت بأىسية مداعجة الصالب عمى التفكيخ وعمى تعمع نقج تفكيخ االخخيغ 

بل وقج اكج كػستا .Coasta&Kallick,2003,1-5)) وضخورة تجريبيع عمى حل السذكالت وصياغة القخار بصخؽ صحيحة
-Ro)وكاليظ عمى اف اىساؿ استخجاـ عادات العقل يدبب الكثيخ مغ القرػر في نتائج العسمية التعميسية واكجت روتا
ta,2004:55 ) ج عمى تشطيع السخدوف السعخفي لمستعمع إلدارة افكارىع بفاعميو وتجريبو عمى اف تشسية العادات العقمية يداع
عمى تشطيع مػجػدات بصخيقة ججيجة والشطخ الى االشياء بصخيقة غيخ مألػفة لتشطيع السعارؼ السػجػدة لحل السذكالت ونادػ 
ى تربح جدءا مغ شبيعتو واف افزل باف العادات العقمية يجب اف يسارسيا السعمع مخارا وتكخارا حت Beyer,2003:28))بايخ
شخيقة الكتداب وتشسية ىحه العادات ىي اف يقجميا السعمع الى تالميحه ويجعميع يسارسػنيا في مياـ تسييجيو بديصة يتع 
 .تصبيقيا عمى مػاقف فاذا آلفيا السعمع فانو يسكشو اف يشقميا لتالميحه
هعالقه عادات العقل بالنرفين الكرويين لمجماغ وابحاث : 

اف ىشاؾ العجيج مغ االبحاث لعجد كبيخ مغ العمساء يخوف اف عادة التحكع بالتيػر   Goldman,1995: 47))يخػ جػلجماف 
تأتي البذخ مغ خالؿ بشاء معخفة الحات والتعاشف والسيارات االجتساعية وىحا يعتبخ مغ اىع شكل مغ اشكاؿ الحكاء وعميو 

ة التخبػيةيربح ىحا مغ االغخاض السيسة في العسمي . 
اف العقل يعتسج عمى عادة مغ عادات العقل وىي تصبيق السعارؼ الدابقة وانو يقػـ  (Kowery,1998:15) ويخػ كػيخؼ  
باستسخار بتعجيل العالقات الججيجة وذلظ عغ شخيق استخجاـ السعخفة السػجػدة لجيو ومع اتداع ىحه السعخفة بكيفية عسل العقل 

2014الجعع بتعميع عادات العقل )عسخاف ,يتع الحرػؿ عمى السديج مغ  ). 
وتعج مادة العمػـ مغ اىع دعائع التصػرات العمسية والتكشػلػجية بسا تزسشو مغ معخفة عمسية وانذصة ليا دور ميع في تكػيغ 

2019الفخد السثقف عمسيا الحؼ يعج مغ اىع اىجاؼ تعمع العمػـ في العرخ الحجيث. )ابػ حاصل، ) 
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ػـ مكانة رفيعة في البخنامج الجراسي لمستعمع فالبج لسجرس العمـػ بذكل عاـ ومجرس االحياء بذكل خاص ويحتل تجريذ العم 
االنتقاؿ بالعسمية التخبػية مغ التعميع الى التعمع ومغ السعخفة الى التفكيخ و تصبيق استخاتيجيات وشخائق تجريذ نذيصو وفعالة 

فكيخ مغ خالؿ تييئو مػاقف تسكغ الستعمسيغ مغ اكتداب السعارؼ و الحقائق تفعل تعمع الستعمسيغ وتداعجىع عمى البحث والت
2: 2015والسعمػمات العمسية بعيجا عغ عسميو التمقيغ والحفع. )شو، ) 

يؤكج التخبػيػف عمى اف احج اىجاؼ تجريذ العمػـ ىػ تعميع الصمبة كيف يفكخوف ال كيف يحفطػف دوف فيع واستيعاب او  
ا مغ العمػـ في الحياة ولتحقيق ذلظ البج اف يخكد تجريذ العمػـ عمى مداعجة الصمبة عمى اكتداب كيف يػضفػف ما فيسػ 

( واكج السخبػف عمى 2014االسمػب العمسي في التفكيخ او الصخيقة العمسية في البحث والتفكيخ بسعشى تعمع التفكيخ)زيتػف ،
االساسية السختمفة حيث تمعب دورا بارزا في البشاء السعخفي اىسية تجريب الصمبة عمى استخجاـ عسميات العمع في السخاحل 

2018والحرػؿ عمى السعخفة العمسية وتشسيتيا وتعج مغ السيارات القابمة لمترسيع وىي ذات شبيعة استجاللية. )عبجالعديد، ) 
 : وتتمخز اىسية البحث الحالي بسا يأتي
ة في التعخؼ عمى بعس عادات العقل وترشيف الصمبة شبقا يداىع في إفادة الباحثيغ مغ أدوات البحث السدتخجم  -1
 .لجانب السديصخ مغ الجماغ
يػاكب البحث االتجاىات العالسية في السجاؿ التخبػؼ بالتخكيد عمى عادات العقل مسا يسكغ اإلفادة مشو في تخصيط  -2

في مشاىج االحياء مشاىج االحياء بحيث تتزسغ بعس عادات العقل والتخكيد عمى األنذصة التي تػضفيا . 
 يعتبخ البحث الحالي اضافة في مجاؿ التخرز ورفج السكتبة العمسية بشتائج تثخؼ ىحا السجاؿ -3

أهجاف البحث وفرضياته -ثالثاا   Objectives and Hypothesis  Of The Research 

 : ييجؼ البحث الحالي الى
رفي الجماغ )ايسغ، ايدخ، متكاملترشيف شالبات الرف الخامذ االحيائي عمى وفق استخجاميغ لش -1 ).  
  .التعخؼ عمى مدتػػ عادات العقل لجػ شالبات الرف الخامذ االحيائي -2

( بيغ 0.05ولمتحقق مغ ىحا اليجؼ وضعت الباحثتاف الفخضية االتية : " ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػػ داللة )
ت العقل والػسط الفخضي لالختباراداء شالبات الرف الخامذ االحيائي عمى اختبار عادا " .  

التعخؼ عمى مدتػػ عادات العقل لجػ كل صشف مغ اصشاؼ الصالبات عمى وفق استخجاميغ لشرفي الجماغ  ) ايسغ،  -3
 .(ايدخ، متكامل
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بيغ ( 0.05ولمتحقق مغ ىحا اليجؼ وضعت الباحثتاف الفخضية االتية : " ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػػ داللة )
  ( اداء شالبات الرف الخامذ االحيائي عمى اختبار عادات العقل وفقا الستخجاميغ نرفي الجماغ ) ايسغ ، ايدخ ، متكامل

 .(التعخؼ عمي داللة الفخوؽ في عادات العقل  لجػ الصالبات )عمى وفق استخجاميغ لشرفي الجماغ -4

 :ولمتحقق مغ ىحا اليجؼ وضعت الباحثتاف الفخضيات االتية

( بيغ اداء شالبات الرف الخامذ االحيائي عمى اختبار 0.05" ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػػ داللة ) أ:
 ." عادات العقل وفقا لمجانب االيسغ مغ الجماغ

( بيغ اداء شالبات الرف الخامذ االحيائي عمى اختبار 0.05ب: " ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػػ داللة )
ت العقل وفقا لمجانب االيدخ مغ الجماغعادا  ". 

( بيغ اداء شالبات الرف الخامذ االحيائي عمى اختبار 0.05ج:  " ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػػ داللة )
 ." عادات العقل وفقا لمجانيغ معا مغ الجماغ

حجود البحث -رابعاا   Limitation Of The Research 

 :أقترخ البحث عمى
1- بات السخحمػة اإلعجادية ) الرػف الخامذ االحيائي ( فػي مخكػد محافطػة نيشػػػ شال . 
2- ٠٣٠١ - ٠٣٠٣العػاـ الجراسػي)  ). 

تحجيج المرطمحات -خامداا   Definition Of The Terms 

عخفو كل مغ التفكير وفق جانبي الجماغ 3 –أوالا   : 
تخجاـ احج نرفي السخ االيسغ ، االيدخ ، الستكامل في قجرة الفخد في اس (Torrance & et al,1978) تػرنذ واخخوف  -1

26: 2005العسمية العقمية السعخفية.)الجليسي,  ) 

انو الصخيقة التي يتعامل معيا الفخد مع السعمػمات مغ حػلو فيسا يحقق اىجافو وىػ يتأثخ بدسات  (Baron,1990) باروف  -2
4: 2000الفخد الذخرية. )حسػدة، ) 
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يخ وفق جانبي الجماغ : تعخفو الباحثة بأنو تحجيج الديصخة الجماغية لجػ  شالبات الرف الخامذ التعخيف االجخائي لمتفك
االحيائي او ترشيف الصالبات وفقًا الستخجاميغ احج جانبي الجماغ ) االيسغ او االيدخ او الستكامل( وفقًا لمجرجة التي تحرل 

حا الغخضعمييا الصالبة في مكياس التفكيخ الحؼ شػرتو الباحثة لي . 

الجانب االيمن من الجماغ –ثانياا     The Right Hemisphere of the Brain : عخفو: 

( ( : وىػ ذلظ الجانب السديصخ عمى حخكة الجانب االيدخ مغ الجدع  وىػ مختبط بالتفكيخ البرخؼ  10: 2013عفانة،
 .وغيخ المفطي والسكاني و التفكيخ الحجسي

جماغالجانب االيدر من ال -ثالثاا   The Left Hemisphere of the Brain : عخفو : 
( ( : وىػ ذلظ الجانب السديصخ عمى الجانب االيسغ مغ الجدع ،وىػ مختبط بالتفكيخ الستقارب والسػجو  10: 2013عفانة،
 .بالتفاصيل  وكحلظ التفكيخ السشصقي والمفطي
 
الجانب االيدر وااليمن معا )المتكامل -رابعاا    ) The integrated Brain: عخفو: 
( (: ميل الفخد الى االعتساد عمى وضائف جانبي الجماغ االيسغ وااليدخ معا اثشاء معالجة السعمػمات11: 2007نػفل، . 

 

عادات العقل-خامداا   Habits of Mind: عرفها كل من : 
 1 - ( التفكيخ في السػاقف السختمفة اذ يتبع عجة (: بانيا عادات سمػكية تشتج عغ قجرة الستعمع عمى 20:  2017القحصاني،
 .مجاخل لفيع العشاصخ السكػنة لمسػاقف ثع اتخاذ قخارات مالئسة لزساف الشجاح والتفػؽ 
 2 - ( (: بانيا اتجاه عقمي لجػ الفخد يعصي سسة واضحة لشسط سمػكياتو ويقػـ ىحا االتجاه عمى استخجاـ 8: 2016صباح،

ادة مشيا لمػصػؿ الى تحقيق اليجؼ السصمػبالفخد لمخبخات الدابقة واالستف . 
3 - ( (: انيا انساط مغ االداءات العقمية الحكية الستزسشة لمعسميات السعخفية وميارات التفكيخ ويدتخجميا 68: 2015القخني،
 .الفخد لسػاجية مذكمة ما ال يسكشو حميا في الػقت الحالي



 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

200 

ثتاف عمى انيا انساط مغ االداءات  العقمية التي تعتسجىا شالبة الرف اما التعخيف االجخائي لعادات العقل عخفتيا الباح 
الخامذ االحيائي والتي تتزح بذكل سمػؾ ذكي تػضفو عشج مػاجية مذكمة ججيجة وتقجر بالجرجة التي تحرل عمييا الصالبة 
 .في اختبار عادات العقل الحؼ اعجتو الباحثة ليحا الغخض
 دراسات سابقة

ي ىحا الجدء بعخض الجراسات الدابقة التي اشمعا عمييا والتي تتالئع مع متغيخات البحثستقـػ الباحثتاف ف . 
  : وسيتع عخض الجراسات كسا يأتي

دراسات تناولت التفكير المعتمج عمى جانبي الجماغ -اوالا  . 
5420دراسة )الذمبي، -1 ) 
       ( جاه نحػ التعمع الحاتي لجػ شالبات جامعة االماـ دمحم بغ فاعمية الخخائط الحىشية في تشسية ميارات جانبي الجماغ واالت
 .( سعػد االسالمية
اجخيت في جامعة االماـ دمحم بغ سعػد االسالمية في مجيشة الخياض وىجفت ىحه الجراسة الى استقراء فاعمية الخخائط        

ه نحػ التعمع الحاتي، وتكػنت عيشة الجراسة مغ الستكامل(، واالتجا-االيدخ–الحىشية في تشسية ميارات جانبي الجماغ )االيسغ 
( شالبة كسجسػعة ضابصة، 37( شالبة كسجسػعة تجخيبية، و)39( شالبة في جامعة االماـ دمحم بغ سعػد االسالمية، )76)

نحػ ولغخض تحقيق اىجاؼ الجراسة استخجـ الباحث اداتيغ االولى )لكياس ميارات جانبي الجماغ(،والثانية )لكياس االتجاه 
التعمع الحاتي( وثع ايجاد الخرائز الدايكػمتخية ليا، وقاـ الباحث بتصبيقيسا قبل السعالجة التجخيبية وبعجىا ،اضيخت نتائج 
الجراسة فخوقا ذات داللة احرائية لرالح السجسػعة التجخيبية مسا يذيخ الى فاعمية الخخائط الحىشية في تشسية ميارات جانبي 

1: 2016الستكامل(، واالتجاىات نحػ التعمع الحاتي.)الذمبي،-االيدخ–الجماغ)االيسغ  ) 
 (  (Demyrhan et al,2014 دراسة ديميران واخرون  -2

 (  -التفكيخ الشاقج -اثخ التعمع السدتشج الى الجماغ في تجريذ االحياء واثخه عمى بعس الستغيخات السعخفية والػججانية التحريل
خ معمسي العمـػ الستجربيغ بتخكيافاعمية الحات مغ وجية نط -االتجاه ) 

اجخيت عمى معمسي العمػـ في جامعة ساريكايا  في تخكيا وىجفت ىحه الجراسة الى التعخؼ عمى اثخ التعمع السدتشج الى الجماغ  
كػنت في تجريذ االحياء واثخىا عمى بعس الستغيخات السعخفية والػججانية مغ وجيو نطخ معمسي العمػـ لمستجربيغ بتخكيا ،و ت



 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

201 

 

( معمع لسادة العمػـ لمسخحمة االبتجائية الستجربيغ في جامعة ساريكايا بتخكيا .اتبع الباحث السشيجيغ شبو 65عيشة الجراسة مغ )
(  ودرست باستخجاـ 30التجخيبي والػصفي وذلظ لصبيعة مذكمة الجراسة، حيث وزعت العيشة عمى مجسػعة تجخيبيو عجدىا )

( درست  بالصخيقة العادية وتسثمت ادوات الجراسة في اختبار لكياس 35ومجسػعة ضابصة عجدىا )التعمع السدتشج الى الجماغ 
التحريل  و مقاييذ لكياس االتجاه  والتفكيخ الشاقج وفعالية الحات كسا تع استخجاـ السقابمة لتدعة معمسيغ في السجسػعة 

 -التفكيخ الشاقج -ا في اؼ مغ الستغيخات  الدابقة التحريلالتجخيبية واسفخت نتائج الجراسة عغ عجـ وجػد فخوؽ دالة احرائي
فعاليو الحات. عمى الخغع اف اراء الصمبة كانت تجعع التعمع السدتشج الى الجماغ -االتجاه .( Demyrhan et al,2014)  

الجراسات التي تناولت عادات العقل -ثانياا   

5422دراسة ) الرانع وابه عيذة،  – 1 ) 

( قتيا بأنساط التفكيخ الشاقج لجػ شالبات جامعة الصائفعادات العقل وعال  ) 

اجخيت عمى شالبات كميتي العمػـ والتراميع في جامعة الصائف بالسسمكة العخبية الدعػدية وىجفت الجراسة الى الكذف عغ 
النساط بيغ شالبات عادات العقل وانساط التفكيخ الشاقج الدائجة لجػ شالبات جامعة الصائف وتحجيج الفخوؽ في العادات وا

كميتي العمػـ والتراميع في جامعة الصائف ومعخفة اثخ ىحه العادات في التشبؤ في التفكيخ الشاقج لجػ الصالبات وتكػنت عيشة 
( في كمية التراميع. شبقت الباحثتاف عمييغ مكياس عادات 144( شالبة في كمية العمػـ و)53( شالبة )197الجراسة مغ )

( بعج تصػيخه واضافة فقخات ججيجة عميو ومكياس التفكيخ الشاقج السأخػذ مغ دراسة 2015دراسة )بخيخ، العقل السأخػذ مغ
( .و اسفخت الشتائج الى تجني مدتػػ عادات العقل لجػ شالبات جامعة الصائف ماعجا بعجؼ السغامخة 2012)العتبي،

لحجج ووججت عالقة ارتباشية شخدية دالة احرائيا بيغ والسػاضبة فيسا ارتفع مدتػػ التفكيخ الشاقج خاصة في بعج تقػيع ا
عادات العقل والتفكيخ الشاقج لجػ الصالبات ووجػد فخوؽ في كل مغ عادات اعقل والتفكيخ الشاقج لرالح شالبات كمية التراميع 

)االصغاء بفعالية، ولرالح السدتػػ االوؿ، واخيخا تبيغ انو يسكغ التشبؤ بالتفكيخ الشاقج مغ خالؿ درجاتيع عمى كل مغ 
2019استغالؿ كافة الحػاس، التعمع مجػ الحياة، السػاضبة( .) الرانع وابػ عيذة،  ) 

 ( Garden,2011) دراسة – 2
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 (العالقة بيغ عادات العقل الخياضية وزيادة التفكيخ لجػ شالب السخحمة الثانػية في الػاليات الستحجة االمخيكية)

ة نيػيػرؾ في الػاليات الستحجة االمخيكية وىجفت الجراسة الى التعخؼ الى عادات العقل اجخيت في السجارس التابعة لػالي
الخياضية وزيادة التفكيخ لجػ الصالب وضساف تعمع افزل في الخياضيات وخاصة اولئظ الحيغ سيربحػف معمسيغ، حيث قاـ 

السشتج وتصبيقيا واستخجمت الجراسة عيشة الباحث بعسمية تحميل واضحة وذلظ لمكذف عغ مجػ االستفادة مغ عادات العقل 
( شالبا وشالبة تع اختيارىع بصخيقة عذػائية مغ مجسػعة مجارس الثانػية في الػاليات الستحجة االمخيكية 210مكػنة مغ )

واستخجـ الباحث استبانة لعادات العقل السصػرة مغ قبل الباحث في عسمية جسع البيانات وقج تػصمت الجراسة الى اىسية 
تزسيغ العقل السشتج في السشاقذات واالنذصة الرفية ومداعجة الصمبة عمى دراسة السذكالت وتفكيكيا وحميا و اف مدتػػ 
 (Garden,2011) .عادات العقل الخياضية لجػ الصالب السذاركيغ في الجراسة الحالية مشخفس

 اجراءات البحث 

ووصف لسجتسع البحث وعيشتو واالدوات التي استخجمتيا ستقـػ الباحثتاف بعخض وتػضيح إلجخاءات ومشيجية البحث 
الباحثتاف لجسع البيانات وخصػات التحقق مغ صجؽ االدوات وثباتيا ، فزال عغ الػسائل االحرائية التي اعتسجت عمييا 
 : الباحثتاف في تحميل نتائجيا وفيسا يمي عخض مفرل ليحه االجخاءات

مشيجية البحث –اوال   Research Methodology 

اعتسجت الباحثتاف السشيج الػصفي االرتباشي لكػنو مالئسًا ألغخاض البحث )يتشاسب مع الطاىخة مػضػع البحث( اذ اف 
 .السشيج الػصفي يعتسج عمى الػصف الجقيق لمطاىخة برػرة نػعية او كسية )رقسية( التي ييجؼ الى فيع مزسػنيا

مجتسع البحث –ثانيًا   Research Community  

ىػ جسيع االشياء او االفخاد او االشخاص الحيغ يذكمػف مػضػع مذكمة البحث او ىػ جسيع العشاصخ ذات العالقة بسذكمة 
47: 2012الجراسة التي يدعى الباحث اف يعسع عمييا نتائج الجراسة ) دمحم، ). 

( شالبة مػزعيغ 3046عجدىع ) تكػف مجتسع البحث مغ جسيع شالبات الرف الخامذ االحيائي في مجيشة السػصل البالغ
( مجرسة في الجانب االيدخ مغ السجيشة22( مجارس في الجانب االيسغ مغ السجيشة و )6( مجرسة بػاقع )28عمى )  
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وقج اختارت الباحثتاف مجارس الجانب االيدخ مغ السجيشة قرجيًا وذلظ لتعاوف ادرات السجارس وانتطاـ دواميا لتصبيق اجخاءات 
( شالبة2355والبالغ عجدىع )بحثييسا عمييا, . 

عيشة البحث –ثالثا   Research Sample The 

وبعج تحجيج مجتسع البحث )مجارس الداحل االيدخ(  قامت الباحثة بتحجيج حجع العيشة السشاسبة مغ مجتسع البحث حدب 
( شالبة 331وبيحا يكػف حجع العيشة ) (Thampson,2012:59-60)(Stephen Thompson) معادلة ستيفغ ثامبدػف 

% ( مغ حجع 14( مجارس في الداحل االيدخ مغ السجيشة وتع اختيارىع بذكل عذػائي  لتسثيل العيشة) 3مػزعيغ عمى )
  .السجتسع

2ججول ) ) 

 يهضح تهزيع افراد عينة البحث

 عجد الصالبات اسع السجرسة

 154 اعجادية الصالئع لمبشات

 99 اعجادية الدىػر لمبشات

لمبشاتاعجادية زيشب   78 

332المجمهع 3                                         

 

 

 

ادوات البحث –رابعاا   Research Tools 

 : مغ اجل تحقيق اىجاؼ البحث قامت الباحثتاف باستخجاـ االداتاف األتيتيغ
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 مكياس التفكيخ  وفقًا لجانبي الجماغ – 1

 اختبار عادات العقل – 2

ىحه االدوات واجخاءات استخخاج صجقيا وثباتياوفيسا يمي وصف لكل مغ   : 

مكياس التفكيخوفقًا لجانبي الجماغ : مغ اجل ترشيف الصالبات وفقا الستخجاميغ نرفي كخة الجماغ  تصمب استخجاـ اداة  – 1
 : خاصة لحلظ واتبعت الباحثتاف الخصػات االتية

خاجعة الجراسات الدابقة التي تشاولت مػضػع جانبي الجماغ مثل االشالع عمى االدبيات الستعمقة بكياس جانبي الجماغ وم –أ 
2013( ودراسة )مجيج,2017( ودراسة)الزاني,2013( ودراسة )عفانة،2005دراسة )الجليسي ،  ) . 

( فقخة وذلظ لسالئستو مع السخحمة العسخية والجراسية لمصمبة 55( السكػف مغ )2005وقع اختيارىسا عمى مكياس )الجليسي،-ب
استخجـ السكياس مع شمبة السخحمة االعجادية حيث . 

 التأكج من صالحية المقياس

صجؽ السكياس -أواًل   Measurement Validity 

اف افزل ما يسكغ اف نعخؼ بو الرجؽ ىػ مجػ امكانية الكياـ باستشتاجات دقيقة مشو وبعس االعساؿ التي تختكد عمى 
(, عخضت االداة  بريغتيا االولية عمى مجسػعة مغ 351: 2003مياـ،درجات االختبار او السقاييذ االخخػ )ليسغ ووي

( خبيخًا ، وقج ابجػ 30السحكسيغ والسختريغ في مجاؿ العمػـ التخبػية والشفدية وشخائق التجريذ وعمػـ الحياة والبالغ عجدىع )
%( فأكثخ,حيث 80ندبة اتفاؽ ) الخبخاء مالحطاتيع وآرائيع بخرػص االداة وبشاء عمى ذلظ قبمت الفقخات التي حرمت عمى
: 2005%( فأكثخ )العجيمي،75تعج الفقخة صادقة عشجما يتفق عمييا الخبخاء بشدبة مقبػلة ويفزل اف تكػف ىحه الشدبة )

( ألنيا دوف الشدبة ،وبحلظ بمغ عجد الفقخات الشيائي لسكياس التفكيخ  49-35-34-15-14( ، وححفت خسذ فقخات ) 112
( فقخة.,ىحا مايدسى بالرجؽ الطاىخؼ لمسكياس50بجانبي الجماغ ) . 

 التجربة االستطالعية لمقياس التفكير وفقاا لجانبي الجماغ
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اجخت الباحثتاف التجخبة االستصالعية عمى مجسػعة مغ شالبات الرف الخامذ االحيائي مغ غيخ العيشة االساسية، وتكػنت 
يغ مغ مجارس الداحل االيدخ( شالبة تػزعغ عمى مجرست250العيشة االستصالعية مغ )  . 

 : ترحيح المقياس

( فقخة ونتيجة لتصبيق ىحا السكياس استخخج لكل شالبة ثالث درجات اؼ اف 50تع ترحيح فقخات السكياس الحؼ يتكػف مغ )
تيغ، الستكامل(.وتتألف كل فقخة مغ عبار -االيدخ-لكل شالبة درجة مشفرمة عمى كل نسط مغ انساط التفكيخ الثالثة )االيسغ

العبارة )أ( : تذيخ الى نسط مذتق مغ الشرف االيدخ ، والعبارة )ب( : تذيخ الى نسط مذتق مغ الشرف االيسغ ، فإذا 
اختارت الصالبة العبارة )أ( تعصى ليا درجة واحجة عمى الشسط االيدخ ، اما اذا اختارت العبارة )ب( تعصى ليا درجة واحجة 

العبارتيغ معا في الفقخة فدػؼ ُتعصى درجة واحجة عمى الشسط الستكامل، وليحا فأنو يتع  عمى الشسط االيسغ، اما اذا اختارت
( درجة50التعامل مع كل نسط مغ االنساط الثالثة عمى انو مكياس فخعي مشفرل اعمى درجة لو ) . 

والقػة التسيدية لمفقخات وقج  قامت الباحثتاف باستخخاج البيانات لفقخات السكياس وتحميميا احرائيًا لحداب معامالت االرتباط
( وىحا يعتبخ تسييد 0,30قبمت جسيع الفقخات النيا كانت ضسغ السجػ السقبػؿ حيث كاف معامل تسييد الفقخات اكبخ مغ)

199، 2015جيج)ميخائيل،  ) 

ثبات المقياس -ثانياا   Measurement Reliability 

بيق االختبار نفدو او السكياس نفدو عمى االفخاد انفديع تحت بقرج بو مجػ االتداؽ بيغ البيانات التي تجسع بإعادة تص
( لسعخفة مجػ ثبات السكياس استخجمت الباحثتاف شخيقة التجدئة 372: 2010الطخوؼ السذابية نفديا قجر االمكاف .) ممحع،

( وشخيقة الفا كخونباخ0,898الشرفية حيث بمغ معامل الثبات)   (Alpha Cronbach ) 0.881ت ) بمغ معامل الثبا ). 

 اختبار عادات العقل -2

( عادات عقمية حيث 10( فقخة مػزعة عمى )50( السكػف مغ )2013قامت الباحثتاف بتصػيخ اختبار عادات العقل لػ )عفانة،
 .تع اختيار ىحا االختبار كػنو مشاسب لعيشة البحث مغ حيث السخحمة العسخية والجراسية

  : صالحية اختبار عادات العقل
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تأكج مغ صالحية االختبار فيسا يأتيتع ال  : 

   test Validityأ_ صجق االختبار

تع عخضو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ ذوؼ الخبخة والسختريغ في االختراصات التخبػية والشفدية واختراصات عمـػ 
%( فأكثخ 80ندبة اتفاؽ )الحياة مسغ لجييع خبخة في ىحا الجانب، وبعج االخح بسالحطاتيع قبمت الفقخات التي حرمت  عمى 

(فقخات وفقا آلراء الخبخاء واجخاء تعجيالت بديصة  لبعس الفقخات مغ حيث صياغتيا لكي تكػف اكثخ مالئسة 10وقج ححؼ )
( عادات عقمية )مجاالت(.وىػ مايعخؼ 10( فقخة مػزعيغ عمى )40مع السخحمة العسخية .وبحلظ اصبح االختبار مكػف مغ )

تباربالرجؽ الطاىخؼ لالخ . 

: اجخت الباحثتاف التجخبة االستصالعية الخاصة باختبار عادات العقل عمى مجسػعة مغ شالبات  التجربة االستطالعية
( شالبة تػزعػا عمى مجرستيغ مغ مجارس الداحل 200الرف الخامذ االحيائي ، اذ تكػنت العيشة االستصالعية مغ )

 االيدخ

  ترحيح االختبار

( لإلجابة الرحيحة ودرجة )صفخ( لإلجابة 1( وتع اعصاء درجة )2013الترحيح السعج مغ )عفانة، تع االعتساد عمى مفتاح
 .الخاشئة او االجابة الستخوكة او التي تحسل اكثخ مغ اختيار

التحميل االحرائي لفقخات االختبار بعجىا قامت الباحثة بالتحميل االحرائي لفقخات االختبار استخخج معامل الرعػبة 
0,30( الف معامل تسيدىا اقل مغ )39, 35, 34, 18,24, 1التسيد حيث ححفت الفقخات ) ومعامل ). 

 test Reliability ب _ ثبات االختبار

( وتبيغ اف معامل الثبات الختبار عادات العقل قج 21-ريتذاردسػف -تع حداب الثبات باستخجاـ السعادلة االحرائية )كػرد
109: 2009العتساد عميو )الذايب،( وىػ معامل ثبات يسكغ ا0.68بمغ ) ). 

تطبيق ادوات البحث –خامداا   
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بعج تحجيج عيشة البحث والتأكج مغ صجؽ وثبات اداتي البحث شبقت الباحثتاف مكياس التفكيخ بجانبي الجماغ واختبار عادات 
ي مجيشة السػصل ، حيث ( شالبة مغ شالبات الرف الخامذ االحيائي ف331العقل عمى عيشة البحث االساسية السكػنة مغ )

عمى شبكة االنتخنت واتفقت مع   Google Forms قامت الباحثتاف بتصبيق االداتيغ الكتخونيًا بتحػيل صيغتيسا الى صيغة
وبالشطخ لطخوؼ   Telegram ادارات السجارس عمى نذخ رابط السكياس واالختبار في القشاة الخاصة بالسجرسة عمى تصبيق

رونا والجواـ الجدئي في السجارس واعتساد التجريذ االلكتخوني في اغمب السػاد فقج استغخؽ نذخ الحجخ الرحي لجائحة كػ 
14/3/2021لغاية2/2/2021الخابط والحرػؿ عمى االجابات لمفتخة مغ )  ) 

الهسائل االحرائية –سادساا   

الػسائل االحرائية االتية تحكيقا الىجاؼ البحث وفخضياتو وتحميل البيانات ومعالجتيا احرائيا فقج تع استخجاـ  : 

 :(  Steven K.thompson) معادلة ستيفغ ثامبدػف  – 1

 معادلة ندبة اتفاؽ الخبخاء عمى الفقخة – 2

 Person Correlation Coefficient معامل ارتباط بيخسػف  – 3

 لحداب داللة معامل االرتباط (t-test) اختبار – 4

 معادلة الفا كخونباخ – 5

20ريتذاردسػف) –كػردر معادلة  _ 6 ) 

 عرض نتائج البحث ومناقذتها

يتزسغ ىحا الفرل عخض الشتائج التي تػصمت الييا الباحثتاف مغ خالؿ تصبيق ادوات البحث الستسثمة بػ ) مكياس التفكيخ 
لشتائج عمى وفقًا لجانبي الجماغ، اختبار عادات العقل ( ومحاولة تفديخىا في ضػء اىجاؼ البحث وفخضياتو. وسيتع عخض ا

 وفق االتي
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الشتائج التي تتعمق باليجؼ االوؿ الحؼ يشز عمى " ترشيف شالبات الرف الخامذ االحيائي عمى وفق استخجاميغ  - 1
 ."(لشرفي الجماغ )ايسغ، ايدخ، متكامل

امذ االحيائي ولمتحقق مغ ىحا اليجؼ قامت الباحثتاف بتصبيق مكياس التفكيخ وفقًا لجانبي الجماغ عمى شالبات الرف الخ
( فقخة وكانت الشتائج كسا يمي50السكػف مغ ) : 

( يبين التكرارات والندب المئهية واختبار )مربع كاي (الستجابات عينة الجراسة عمى فقرات اختبار انماط الجماغ  5ججول )  

 الجرجة الشسط االختبار
الشدبة 
 السئػية

عجد الصالب حدب 
 الشسط الدائج

  قيسة
2كا   

  السحتدبة
 

  قيسة
2كا   

  الججولية

ندبة 
  الخصأ
sig 

مدتػػ 
  الجاللة
  

انساط 
  الجماغ

 االيسغ
 
22,468 44,936% 148 

119.255 5.991 

 
 
 
0.001 

داؿ 
 االيدخ احرائياً 

 
24.969 

 
49.939% 

 
165 

 

 17 %5,123 2.561  الستكامل

0.05وندبة خصأ)( 2( معشػية  عشج درجة حخية )5.991الججولية )  2قيسة  كا ) 

( أف نسط التفكيخ الدائج لجػ شالبات الرف )الخامذ االحيائي( ىػ الشسط االيدخ بشدبة  مئػية 2يتبيغ مغ الججوؿ )
( شالبة وأخيخا 148% ( وبتكخار قجره )44.936( شالبة تاله الشسط االيسغ بشدبة مئػية )165% (  بتكخار قجره )49.939)

( شالبة كسا تبيغ وجػد فخوؽ معشػية ذات داللة احرائية لمشسط 17% ( وبتكخارقجره )5.123) الشسط الستكامل بشدبة مئػية
( ويسكغ تفديخ الشتيجة أف 0.05( وىي اقل مغ ندبة الخصأ )0.001االيدخ الدائج حيث بمغت قيسة الجاللة االحرائية )

لشسط االيدخ السدتخجمة والسدتغمة بذكل كامل في الشسط االيدخ ىػ الدائج فاأليسغ ثع الستكامل وىحا ال يعشي أف وضائف ا
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حيغ وضائف الشسط االيسغ والستكامل غيخ مدتغمة ومدتخجمة تسامًا فالشتيجة ليدت مصمقة وأنسا افخاد عيشة البحث حرمغ 
 عمى درجات اعمى في الفقخات التي تخز وضائف الشرف االيدخ مغ الجماغ اعمى مغ الشرف االيسغ والستكامل

ئج التي تتعمق باليجؼ الثاني الحؼ يشز عمى "التعخؼ عمى مدتػػ عادات العقل لجػ شالبات الرف الخامذ الشتا –2
 ."االحيائي

( بيغ اداء شالبات الرف 0.05وقج صاغت الباحثة الفخضية االتية  " ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػػ داللة )
سط الفخضي لالختبارالخامذ االحيائي عمى اختبار عادات العقل والػ  ". 

ولمتحقق مغ ىحه الفخضية قامت الباحثتاف بتصبيق اختبار عادات العقل عمى شالبات الرف الخامذ االحيائي السكػف مغ 
( فقخة ، واضيخت الشتائج34)  

( يبيغ مدتػػ اداء شالبات الرف الخامذ االحيائي عمى اختبارعادات العقل 3ججوؿ )  

المقياس 
 ككل

الهسط  العينة
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

اعمى 
 قيمة

ادنى 
 قيمة

المتهسط 
الفرضي 
  لممقياس

 t قيمة 
  المحدهبة

Sig 

330 14.030 4,625 32 2 17 1.229 0.063 

* ( وىػ اصغخ مغ قيسة الستػسط 14.030( يتبيغ اف الػسط الحدابي لعيشة البحث الكمية بمغ )3مغ خالؿ الججوؿ ) 
(  و بمغت قيسة17الفخضي   البالغة )  (t) ( وىي اصغخ مغ قيسة1.229السحتدبة )  (t) ( عشج 1.650الججولية والبالغة )

( مسا يجؿ عمى عجـ جػد فخوؽ معشػية بيغ الستػسط الحدابي والستػسط 0,05( ) وندبة خصأ( اكبخ )329درجة حخية )
  . الفخضي

العقل لجػ كل صشف مغ اصشاؼ الصالبات الشتائج التي تتعمق باليجؼ الثالث الحؼ يشز " التعخؼ عمى مدتػػ عادات  – 3
 ".(عمى وفق استخجاميغ لشرفي الجماغ  ) ايسغ، ايدخ، متكامل
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( بيغ اداء شالبات 0.05وقج صاغت الباحثتاف الفخضية االتية لو " ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػػ داللة )
غ نرفي الجماغ ) ايسغ ، ايدخ ، متكاملالرف الخامذ االحيائي عمى اختبار عادات العقل وفقا الستخجامي  ) ". 

( يبين اختبار تحميل التباين لممقارنة بين الجهانب الثالثة لمجماغ 0ججول)   

مجمهع  مرجر التباين االختبارات
 المربعات

 درجات
 الحرية

متهسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحدهبة

ندبة 
 الخطأ

  عادات العقل
  عجد الطالب
330 

 2.723 2 4.634 بين المجمهعات

3.463 0.001 
 0.434 327 1268.90 داخل المجمهعات

( وجػد فخوؽ 4(يتبيغ مغ نتائج الججوؿ )0.05( وندبة خصأ)327-2( معشػية  عشج درجة حخية )3.018قيسة ؼ الججولية )
( وىي اقل مغ ندبة اقل 0.001)احرائية في اختبار عادات العقل  وفقا ال نساط الجماغ الثالثة حيث بمغت ندبة االحتسالية 

( مسا يجؿ 3.023( وىي اكبخ مغ قيسة ؼ الججولية )3.463( وقيسة ؼ السحتدبة بمغت )0.05مغ ندبة الخصأ السعشػية )
عمى وجػد فخوؽ معشػية  بيغ السجاميع الثالثة حدب انساط التفكيخ في اختبار عادات العقل ولمتعخؼ عمى الفخوؽ السعشػية 

الثالثة   تع استخجاـ اختباربيغ السجاميع   LSD ) (  اقل فخؽ معشػؼ  ) 

الشتائج التي تتعمق باليجؼ الخابع الحؼ يشز عمى " التعخؼ عمي داللة الفخوؽ في عادات العقل  لجػ الصالبات عمى  _4
 "(وفق استخجاميغ لشرفي الجماغ

وفق ما يأتيوقج صاغت الباحثتاف الفخضيات االتية لو وعخض الشتائج الخاصة بيا عمى  : : 

( بيغ اداء شالبات الرف الخامذ االحيائي 0.05الفخضية االولى " ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػػ داللة ) –أ 
  "عمى اختبار عادات العقل وفقا لمجانب االيسغ مغ الجماغ
  

عادات العقل  مع الندب المئهية  االيدر ( في اختبار× اقل فرق معنهي بين النمط )االيمن   l s d يبين اختبار (5)
 وعجد الطمبة
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الندبة  الجرجة النمط االختبار
 المئهية

عجد الطالب حدب النمط 
 الدائج

 قيمة ف
 المحتدبة

قيمة ف 
 الججولية
 

Sig   
LSD  

عادات 
  العقل

 148 %44,936 13,82 االيمن
 
3.463- 

 االيدر 0.004 3.023
 

15,527 
49.939% 

 
165 

 

0.05( وندبة خصأ)327-2( معشػية  عشج درجة حخية )3.023الججولية )قيسة ؼ  ) 

( وندبة خصأ 3.023( وىي اكبخ مغ قيسة )ؼ( الججولية البالغة )3.463-( أف قيسة )ؼ( السحتدبة )5يتبيغ مغ الججوؿ )
فخوؽ معشػية ذات ( مسا يجؿ عمى  وجػد 0.05( وىي اصغخ مغ ندبة الخصأ االحتسالية )0.004بمغت ) LSD الختبار
 . داللة احرائية بيغ نسط )التفكيخ االيسغ ونسط التفكيخ االيدخ( ولرالح نسط التفكيخ االيدخ في اختبار عادات العقل

( بيغ اداء شالبات الرف الخامذ 0.05الفخضية الثانية " ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػػ داللة ) –ب 
قل وفقا لمجانب االيدخ مغ الجماغاالحيائي عمى اختبار عادات الع  ". 

( يبين اختبار 0ججول )  l s d   المتكامل (  مع الندب المئهية وعجد الطمبة ونتائج × اقل فرق معنهي بين النمط )االيمن
 ( الفقرات لكل جانب سائج

الندبة  الجرجة النمط االختبار
 المئهية

عجد الطالب حدب النمط 
 الدائج

 قيمة ف
 المحتدبة

ف قيمة 
 الججولية
 

Sig   
LSD  

عادات 
  العقل

 148 %44,936 13,82 االيمن
 
3.463 

 المتكامل 0.000 3.018
 

12,75 5,123% 17 

0.05( وندبة خصأ)327-2( معشػية  عشج درجة حخية )3.023قيسة ؼ الججولية ) ) 
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( وندبة خصأ 3.018الججولية البالغة )( وىي اكبخ مغ قيسة )ؼ( 3.463( أف قيسة )ؼ( السحتدبة )6يتبيغ مغ الججوؿ )
( مسا يجؿ عمى  وجػد فخوؽ معشػية ذات 0.05( وىي اصغخ مغ ندبة الخصأ االحتسالية )0.000بمغت ) LSD الختبار
 . داللة احرائية بيغ نسط )التفكيخ االيسغ ونسط التفكيخ الستكامل( ولرالح نسط التفكيخ االيسغ في اختبار عادات العقل

( بيغ اداء شالبات الرف الخامذ االحيائي 0.05ة الثالثة " ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػػ داللة )الفخضي –ج 
 عمى اختبار عادات العقل وفقا لمجانيغ معا مغ الجماغ

( يبين اختبار 7ججول )  l s d   المتكامل (  مع الندب المئهية وعجد الطمبة× اقل فرق معنهي بين النمط )االيدر ) 

الندبة  الجرجة النمط االختبار
 المئهية

عجد الطالب حدب النمط 
 الدائج

 قيمة ف
 المحتدبة

قيمة ف 
 الججولية

 

Sig 
LSD 

عادات 
  العقل

 االيدر
 15,527 49.939% 165 

 
3.463 

3.018 0.000 
 الستكامل
 

12,75 5,123% 17 

0.05وندبة خصأ)( 327-2( معشػية  عشج درجة حخية )3.023قيسة ؼ الججولية ) )) 

( وندبة خصأ 3.018( وىي اكبخ مغ قيسة )ؼ( الججولية البالغة )33.46( أف قيسة )ؼ( السحتدبة )7يتبيغ مغ الججوؿ )
( مسا يجؿ عمى  وجػد فخوؽ معشػية ذات 0.05( وىي اصغخ مغ ندبة الخصأ االحتسالية )0.000بمغت ) LSD الختبار

االيدخ ونسط التفكيخ الستكامل( ولرالح نسط التفكيخ االيدخ في اختبار عادات العقلداللة احرائية بيغ نسط )التفكيخ   . 

(، حيث اضيخت الشسط 2005عمسًا بأف الجراسة الحالية ىي دراسة وصفية اال انيا اتفقت نتائجيا مع نتائج دراسة )الجليسي،
 .الدائج ىػ االيدخ يميو الشسط االيسغ ثع الشسط الستكامل

(، حيث احتل الجانب االيسغ السختبة االولى بيشسا االيدخ احتل 2013ائج ىحه الجراسة مع نتائج دراسة )عفانة،ولع تتفق نت
( التي اضيخت الجانب االيسغ ىػ الدائج يميو الجانب االيدخ ثع 2012السختبة الثانية واخيخًا الجانب الستكامل، ودراسة)سميع،
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الفخوؽ في الديادة الجماغية  ُتعدػ إلى شخؽ التعمع والسفاليع الستبعة في الشطاـ ( الى اف 1993الستكامل.وقج اشار )ىيخماف،
التعميسي التي تؤثخ عمى تسايد الديادة الجماغية إلى نسط واحج معيغ عمى حداب األنساط األخخػ، ولكغ باإلمكاف ألؼ 
وىحا ما  (Ned. Herrmann, 1993, 359) .مجتسع أف تتػزع الديادة الجماغية فيو برػرة متقاربة عمى جسيع األنساط
  . حققتو الجراسة الحالية

( التي اثبتت نتائجيا اف مدتػػ عادات العقل كانت ضسغ مدتػػ 2015اتفقت نتائج ىحه الجراسة مع نتائج دراسة )الذكيفي,
  .الستػسط الفخضي لمسكياس

مغ خالؿ إكدابيغ ليا وىي مالئسة لجسيع األعسار  وتخػ الباحثة أف عادات العقل ىي سمػكيات فكخية ذكية تتعمسيا الصالبات
وليدت مقترخة عمى فئة عسخية معيشة ليحا يسكغ إكدابيغ عادات العقل التي تقع في نرفي الجماغ )األيسغ واأليدخ( لتربح 
 .جدءًا مغ سمػكيغ اليػمي داخل السؤسدة التعميسية  وخارجيا

الى اف تشسية العادات العقمية تتصمب مغ الستعمسيغ استخجاـ اساليب  (Costa&Gamston,2001) ويذيخ كػستا وجيخمدتػف 
تجريدية تداعج عمى تجديج االفكار الستيعابيا كسا انيا تختبط بسخاحل الشسػ السعخفي وليحا يجب اف تكػف االنذصة التعميسة 

لمستعمعالتي ندعى مغ خالليا الى تصػيخ العادات العقمية مشاسبة لمسخحمة الشسائية السعخفية  .  

و تسثل عادات العقل انساشًا مغ التفكيخ والترخؼ بصخؽ ذكية عشج مػاجية السذكالت واالزمات في الحياة وىي العادات التي 
يعكف عمى دراستيا العجيج مغ السخبيغ ليدودوا بيا الصمبة في مختمف السخاحل الجراسية ليربحػا اكثخ قجرة وميارة في حل 

ت والتػاصل مع السجتسع الستشػع اضافة الى تعميسيع كيفية العير بشجاح مع التغيخات الدخيعة التي السذكالت واتخاذ القخارا
  .نعيذيا في الػقت الحاضخ

( الى اف  العالقة بيغ الديادة الجماغية والعادات العقمية عالقة إيجابية ، وإف ميارات التفكيخ وعادات 2013كسا تذيخ )مجيج،
ل أؼ في  نرفي الجماغ معًا ،  حيث يحجث تآزر بيغ نرفي الجماغ ألف عادات العقل تتػزع العقل تحجث في الجماغ كك

 .عمى جانبي الجماغ معاً 
 
 
  : االستنتاجات 
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 :استشادًا الى الشتائج التي تػصمت الييا الباحثتاف تع التػصل الى االستشتاجات االتية

الستكامل -حث عمى الشسصيغ االخخيغ ) االيسغتفػؽ الشسط االيدخ مغ التفكيخ لجػ شالبات عيشة الب – 1 ). 

 .اف جسيع شالبات افخاد العيشة يتستعغ بسدتػػ قخيب مغ الستػسط الفخضي الختبار عادات العقل – 2

تفػؽ شالبات الشسط االيدخ مغ الجماغ في اختبار عادات العقل عمى زميالتيغ الالتي يدتخجمغ الشسط االيسغ والستكامل  – 3
دات العقلالختبار عا . 

 : التهصيات
  : بشاءا عمى نتائج الجراسة تػصي الباحثتاف بسا يمي

  . اىتساـ واضعي السشاىج بتختيب السشيج الخاص بسادة االحياء بسا يتالئع مع تصػيخ الجانب الستكامل مغ التفكيخ -1

اـاالىتساـ بصخائق تجريذ االحياء التي تعسل عمى تصػيخ عادات العقل لجػ الصمبة بذكل ع -2  .  

ضخورة اىتساـ مجيخية االعجاد والتجريب باقامة دورات تجريبية لسجرسي ماة االحياء لغخض تجريبيع عمى كيفية تصبيق ىحه  -3
 . الصخائق التجريدية

  . تجريب شمبة الكميات التخبػية عمى استخجاـ شخائق التجريذ الحجيثة والتي تداعج في تشسية التفكيخ لجػ الصمبة -4

  : المقترحات

تكساال لبحث الحالي تػصي الباحثتاف باجخاء الجراسات السدتقبمية االتيةاس  :  

 . ترسيع بخنامج تجريبي لمصمبة في مخاحل دراسية اخخػ لغخض تشسية لتفكيخ لجييع -1

  . استخجاـ شخائق واستخاتيجيات حجيثة في التجريذ لتشسية التفكيخ عادات العقل مع متغيخات اخخػ  -2

عادات العقل-بيغ ذكػر واناث في متغيخات الجراسة )التفكيخ وفقًا لجانبي الجماغاجخاء دراسة مقارنة  -3 ).  

 المرادر العربية
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  القخاف الكخيع .1
ابػ حاصل، بجرية سعج، اثخ استخاتيجية التعميع بجانبي الجماغ في تجريذ العمػـ عمى التحريل وتشسية الحذ العمسي  .2

/كمية التخبية، جامعة السمظ خالج، مجمة اـ القخػ لمعمػـ التخبػية  وعادات العقل لجػ شالبات الرف االوؿ الستػسط
2019(،سشة )1(، الجدء)1(،عجد)11والشفدية، مجمج ) ). 

أبػ رياش، حديغ دمحم والجشجؼ، خالج دمحم، عادات العقل لجػ شالبات التجريب السيجاني في تخرز صعػبات التعمع  .3
فتػحة ، مجمة جامعة القجس السفتػحة لألبحاث والجراسات التخبػية والشفدية ، مجمج والتعميع االبتجائي في الجامعة العخبية الس

10-1ص  2019(، كانػف االوؿ 29( العجد)11) . 

(، مداعجات التحكخ في تػليج االفكار والجافعية لمتعمع اثخ والتػصل االجساعي لجػ شمبة 2010أبػ ياسيغ ، وسيع دمحم ، ) .4
)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، جامعة بيخوتالسخحمة االساسية في لبشاف ، . 

(، عادات العقل وعالقتيا بسطاىخ الدمػؾ االيجابي لجػ شمبة جامعة االزىخ ، )رسالة 2015بخيخ ، الياـ فايق سميساف ، ) .5
 .ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، جامعة االزىخ ، غدة

، الصبعة الثامشة ، دار السمتقى لمشذخ والتػزيع ،  (، أفاؽ بال حجود بحث في ىشجسة الشفذ االندانية2004التكخيتي، دمحم) .6
 .افاؽ بال حجود لالستذارات التجريبية والتعميسية ، دمذق ، سػريا

(، صعػبات التعمع، الصبعة االولى ، دار البازورؼ العمسية لمشذخ والتػزيع ، عساف، االردف2003الججوع ، عراـ) .7 . 

بخنامج تجريبي مدتشج الى عادة العقل )السثابخة( في تشسية االدراؾ الحدي (، اثخ 2018الجيداني ، دمحم وعباس، الياـ،) .8
الحخكي لتحديغ التحريل الجراسي لجػ شمبة السخحمة االعجادية ، مجمة الصخيق التخبػؼ والعمع الجتساعي ، 

70-30(، ص2(،السجمج)5العجد) . 

ا لجػ التالميح، الصبعة االولى ،مكتبة الذقخؼ، الخياض(، العادات العقمية وتسيتي2002الحارثي ، ابخاليع بغ احسج مدمع ،) .9 . 
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(، اثخ بخنامج مقتخح قائع عمى بعس عادات العقل في تشسية القػػ الخياضية لجػ الصمبة 2015حميػة، رحاب عراـ دمحم، ) .10
كمية التخبية ، تعميع اساسي( في جامعة القجس السفتػحة بغدة، )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(،  -السعمسيغ ) قدع التخبية

 .جامعة االزىخ ، غدة

دراسة فديػلجية لساىيتيا ووضائفيا وعالقاتيا ، دار التخبية  –(، الجماغ واالدراؾ والحكاء والتعمع 1986حسجاف، دمحم زيجاف ) .11
 .، عساف ، االردف

اتيع االكاديسية ( ، انساط تفكيخ شمبة الجامعة االردنية وعالقتيا بجشذ الصمبة ، وتخرر2000حسػدة، نيى خسيذ ) .12
كمية الجراسات العميا –ومدتػاىع الجراسي ) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، الجامعة االردنية  . 

(، اثخ استخاتيجية مخصصات السفاليع في تشسية الحكاء الػججاني وتشذيط الجانب االيسغ مغ 2013حسػدؼ، لسى سسيخ،) .13
(، حصيغ، فمدصيغ19(، العجد)12الخياضة السعاصخة ، مجمج) الجماغ وتعمع ميارات االرساؿ بالكخة الصائخة ، مجمة . 

(، اثخ استخاتيجية السحصات العمسية في التحريل وعادات العقل لجػ شالب الخابع العمسي 2016داؤود، شارؽ كساؿ ، ) .14
االنبار ( ، كمية التخبية لمعمـػ الرخفة ، جامعة50في مادة االحياء ، مجمة البحػث التخبػية والشفدية ، العجد) . 

-(،اثخ بخنامج السػاىب الستعجدة في تشسية انساط التفكيخ السختبصة بشرفي الجماغ )االيسغ2005الجليسي، ياسخ محفػظ ) .15
 .االيدخ( لجػ شمبة السخحمة االعجادية، ) اشخوحة دكتػراة غيخ مشذػرة(، كمية التخبية، جامعة السػصل

خنامج اثخائي قائع عمى عادات العقل في التفكيخ االبجاعي والقػة (، اثخ ب2012رياني ، عمي بغ حسج ناصخ عاللي، ) .16
 .الخياضية لجػ شالب السخحمة الستػسصة بسكة السكخمة، )اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة( ، الدعػدية

،عساف: دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع7( ، اساليب تجريذ العمـػ ، ط2014زيتػف ، عاير، ) .17 . 

(، البشية الخياضية وعالقتيا بالعسميات الخياضية الفاعمة في جانبي الجماغ لجػ 2017) الداعجؼ ،عسار شعسة جاسع ، .18
، 206-171( ص52شمبة قدع الخياضيات في كميات التخبية والتخبية االساسية ، مجمة البحػث التخبػية والشفدية ، العجد)

 .كمية التخبية ، جامعة ميداف
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استقري" عمى تشسية عادات العقل لجػ شالب -اسأؿ-ستخاتيجية " حمل(، اثخ استخجاـ ا2006سعيج ، ايسغ حبيب، ) .19
الرف االوؿ الثانػؼ مغ خالؿ مادة الكيسياء، ورقة مقجمة الى مؤتسخ العمسي العاشخ التخبية العمسية ، الجسعية السرخية 
 .لمتخبية العمسية ، القاىخة

ار السديخة لمشذخ والتػزيع ، الصبعة االولى ، عساف ، (، "التعمع السدتشج الى الجماغ"، د2004الدمصي ، ناديا سسيح ) .20
 .االردف

(، أثخ استخجاـ استخاتيجية الخصػات الدبع في تشسية بعس ميارات التفكيخ الخياضي في 2012سميع ، معدز دمحم سالع، ) .21
كمية التخبية، جانبي الجماغ لجػ شالبات الرف الثامغ االساسي في محافطات غدة ، ) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، 

 .الجامعة االسالمية، غدة

(, اسذ البحث التخبػؼ , دار وائل لمشذخ والتػزيع ,عساف , االردف2009الذايب , عبج الحافع , ) .22 . 

(، عادات العقل والحكاء االنفعالي وعالقتيسا بالتحريل الجراسي لجػ شالب 2015الذكيفي، مػسى بغ احسج) .23
(، 110(، العجد)6ة العخبية الدعػدية، السجمة العخبية لتصػيخ التفػؽ ، مجمج)الكمية الجامعة في القشفحة، السسمك

،كمية الجامعة بالقشفحة ، جامعة اـ القخػ ، الدعػدية59-33ص . 

( ,فاعمية الخخائط الحىشية في تشسية ميارات جانبي الجماغ واالتجاـ نحػ التعمع الحاتي لجػ 2016الذمبي, الياـ عمي ,) .24
-1( ,ص )1( , عجد )11االماـ دمحم بغ سعػد االسالمية , مجمة جامعة الخميل لمبحػث , مجمج )شالبات جامعة 

(الخياض , الدعػدية28 .  

(، عادات العقل وعالقتيا بأنساط التفكيخ الشاقج لجػ شالبات جامعة الصائف 2019الرانع وابػ عيذة ، نػرة، زاىجة جسيل،) .25
(، جامعة الصائف، الدعػدية140(، الجدء)20العجد) ، مجمة البحث العمسي في  كمية التخبية، . 

فدخ(، في تشسية بعس عادات العقل السشتج في مادة -الحع-(، اثخ تػضيف ) تشبأ2016صباح ، ياسسيغ محسػد احسج، ) .26
 العمػـ لجػ شالبات الرف الدابع االساسي ، )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، كمية التخبية، الجامعة االسالمية ، غدة،
 .فمدصيغ
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(، اثخ استخجاـ استخاتيجية التعمع بالجماغ ذؼ الجانبيغ عمى تشسية البخاعة الخياضية لجػ 2017الزاني ، محسػد رائج عديد) .27
 .شالب الرف الدادس االساسي بغدة، ) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، كمية التخبية ، الجامعة االسالمية ، غدة

خجاـ استخاتيجيتي الشسحجة والخخائط العقمية في تجريذ عمع االحياء عمى تحريل (، اثخ است2016شو، ىشج دمحم كساؿ، ) .28
 .شمبة الرف الثاني الثانػؼ العمسي وتفكيخىع العمسي ، )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة( ، كمية التخبية، جامعة دمذق

االحياء لجػ شالبات الثانػية  (، أثخ الػاقع السعدز عمى تشسية عسميات العمع في مادة2018عبج العديد، صفػت حدغ، ) .29
، الكػيت313-280( ص 1( عجد)10بجولة الكػيت ، مجمة مشارات لجراسات العمـػ االجتساعية ، مجمج) . 

(,  عبيخ عباس يػسف ، فاعمية نسػذج تجريدي مقتخح قائع عمى عادات 2019عبج العطيع، عبجالعطيع صبخؼ والحجاد،) .30
واالتجاه نحػ القخاءة االبجاعية لجػ الصالب الجامعي بالجامعات العخبية ، مجمة العمػـ  العقل لتشسية ميارات ما وراء السعخفة

، كمية التخبية، جامعة حمػاف240-221( ص1( ج)4التخبػية العجد ) . 

(، فاعمية خخائط التفكيخ في تشسية عادات العقل ومفيػـ الحات االكاديسي لجػ شالبات قدع 2013العتيبي ، ضحى ،) .31
250-187(،ص1(، السجمج)5كمية التخبية، مجمة اـ القخػ لمعمػـ التخبػية والشفدية، العجد)االحياء ب . 

( , الكياس والتقػيع التخبػؼ , الصبعة الثالثة ,مكتبة التخبية لمصباعة والشذخ ,صشعاء 2005العجيمي , صباح حديغ , ) .32
 .,اليسغ

و الجانبيغ في تشسية السفاليع العمسية وعسميات العمع لجػ (، اثخ استخجاـ التعمع بالجماغ ذ2016عداؼ ، محسػد دمحم، ) .33
 .شالب الرف الخامذ االساسي بغدة، )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، الجامعة االسالمية ، غدة

(،التجريذ الرفي بالحكاءات الستعجدة ، افاؽ لمشذخ والتػزيع، الصبعة الثانية، غدة2007عفانة ، عدو والخدنجار، نائمة) .34 . 

(، اثخ استخجاـ استخاتيجية التعمع بالجماغ ذؼ الجانبيغ في تجريذ العمػـ لتشسية بعس عادات 2013، نجاء عدو، ) عفانة .35
العقل السشتج لجػ شالبات الرف التاسع االساسي بغدة ، )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(،كمية التخبية ، الجامعة االسالمية ، 
 .غدة
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، دار الثقافة لمشذخ 1( التجريذ والتعمع بالجماغ ذؼ الجانبيغ،ط2009خاليع )عفانة غدو اسساعيل والجير ، يػسف اب .36
 .والتػزيع ، عساف

(، وضائف الشرفيغ الكخوييغ وعالقتيسا باالداء عمى بعس اختبارات الحكاء والتفكيخ، مجمة 1983عكاشة ، محسػد فتحي ) .37
4( ، الجدء)7كمية التخبية بالسشرػرة، العجد ) ). 

دراسة مقارنة بيغ الصمبة الستفػقيغ -(، عادات العقل وعالقتيا باستخاتيجية حل السذكالت2014مل دمحم، )عسخاف ، دمحم كا .38
غدة، )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، كمية التخبية، جامعة االزىخ ، غدة -والعادييغ بجامعة االزىخ  

ية بعس ميارات التفكيخ في الخياضيات لجػ ( ، بخنامج مقتخح قائع عمى جانبي الجماغ لتشس2009عيج ، ايسغ رجب دمحم ،) .39
 شالب الرف الخامذ االساسي بغدة، )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، الجامعة االسالمية ، غدة

(، فاعمية بخنامج اثخؼ قائع عمى انسػذج ابعاد التعمع لسادة الجبخ في تشسية عادات العقل 2014القحصاني ، عثساف ، ) .40
غ في الرف الثاني الستػسط لمسمكة العخبية الدعػدية، السجمة العخبية لتصػيخ التفػؽ، السشتج لجػ الصالب الستفػقي

(،جامعة تبػؾ ، الدعػدية8(، العجد)5مجمج) . 

(، عادات العقل وعالقتيا ببعس الستغيخات لجػ شمبة جامعة شقخاء ، مجمة الفتح، 2017القحصاني، عبجهللا بغ صالح، ) .41
، جامعة شقخاء ، الدعػدية276ص-241، ص(2017(،كانػف الثاني )72العجد) . 

(، اثخ استخجاـ استخاتيجية التعمع السدتشج الى الجماغ في تجريذ العمػـ عمى تشسية التفكيخ 2015القخني ، مدفخ سشي ) .42
عالي الختبة وبعس عادات العقل لجػ شالب الرف الثاني الستػسط ذوؼ الديصخة الجماغية السختمفة، )اشخوحة دكتػراه 

شذػرة(، كمية التخبية، جامعة اـ القخػ، الدعػديةغيخ م . 

( ، دمج الكخوت في السشيج الجراسي ، دار الشذخ ديبػنػ ، االردف2009قصامي ، نايفة و الدويغ ، فختاج بغ فاحدغ، ) .43 . 

كخ لمشذخ ، (، عادات العقل والتفكيخ " الشطخية والتصبيق "، الصبعة االولى، دار الف2005قصامي ، يػسف وعسػر ، اميسة،) .44
 .عساف ، االردف
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(، " ثالثػف عادة عقل" عساف : دار ديبػنػ لمشذخ والتػزيع2005قصامي ، يػسف،) .45 . 

( ، فاعمية بخنامج قائع عمى التعمع السدتشج الى الجماغ في تشسية الجافعية لتعمع 2016قشرػرة ، دمحم الذحات عبجالفتاح، ) .46
( 19( العجد )9وؼ صعػبات التعمع، مجمة تخبػيات الخياضيات ، مجمج )الخياضيات لجػ تالميح الرف االوؿ االعجادؼ ذ

308-259ص ) ) 

(، استكذاؼ وتقري عادات العقل ، تخجسة مجارس الطيخاف ، دار الكتاب التخبػؼ 2003كػستا ، ارثخ ، وكاليظ، بيتا) .47
 .لمشذخ والتػزيع ، السسمكة العخبية الدعػدية

الكياس والتقػيع في التخبية وعمع الشفذ، الصبعة االولى، تخجسة د. ىيثع كامل  (،2003ليسغ، أيخفغ وولياـ ، ميخنذ ) .48
 .الدبيجؼ ،د. ماىخ ابػ ىاللة، دار الكاتب الجامعي ، العيغ، االمارات العخبية الستحجة

ا النساط (، اثخ استخاتيجيات االبجاع الجاد في تشسية عادات العقل لجػ الصالبات السػزعات وفق2013مجيج، ازىار دمحم) .49
 .الديادة الجماغية ، )اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة(، كمية التخبية جامعة تكخيت ، العخاؽ

(، مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ ، الصبعة االولى، دار افكار لمجراسات والشذخ ، دمذق ، 2012دمحم ، عمي عػدة، ) .50
 .سػريا

واكذ في اكتداب السفاليع الشفدية وعادات العقل السشتجة لجػ شمبة  (, اثخ استخاتيجية2019دمحم عمي , احالـ جسيل , ) .51
, 228-203( ,ص 6( , العجد ) 16كمية التخبية في مادة عمع الشفذ التخبػؼ , مجمة البحػث التخبػية والشفدية , مجمج )

 .جامعة السدتشرخية ,العخاؽ

لتفكيخ الجانبي ، مجمة دراسات عخبية في التخبية وعمع (، عادات العقل السشبئة با2016دمحم، دمحم عبجالخؤوؼ عبج ربو،) .52
(ASEP) الشفذ ، جامعة السشػفية، مرخ574-521(، ص 27، عجد ) . 

(، دراسة مقارنة بيغ الصمبة العادييغ والصمبة ذوؼ صعػبات تعمع الخياضيات في 2019السكاحمة، احسج عبجالحسيج عػفاف،) .53
-1( ص 1( عجد)27عة االسالمية لمجراسات التخبػية والشفدية ، مجمج)نسط سيصخة وضائف نرفي الجماغ ، مجمة الجام

، كمية االميخة رحسة الجامعية ،جامعة البمقاء التصبيكية، االردف19 . 
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(, مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ , الصبعة الدادسة ,دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة 2010ممحع ,سامي دمحم ,) .54
 .,عساف ,االردف

(, الكياس والتقػيع الشفدي التخبػؼ لألسػياء وذوؼ الحاجات الخاصة , الصبعة االولى , 2015يخائيل ,نايف امصانيػس ,)م .55
 .دار االعرار العمسي لمشذخ ,عساف ,االردف

ػ شمبة تعمسي مدتشج الى نطخية االبجاع الجاد في تشسية الجافعية العقمية لج-(، أثخ بخنامج تعميسي2004نػفل ، دمحم بكخ، ) .56
، معيج التخبية التابعة لألنخوا 60-42( ص 2و1الجامعة مغ ذوؼ الديصخة الجماغية اليدخػ ، مجمة السعمع/الصالب، العجد)

االردف –دائخة التخبية والتعميع ، عساف  –اليػندكػ  . 

ردنية ،مجمة جامعة (،عالقة الديصخة الجماغية بالتخرز االكاديسي لجػ شمبة السجارس والجامعات اال2007نػفل، دمحم،) .57
( ،نابمذ،فمدصيغ26-1(،ص)27(،مجمج)1الشجاح لألبحاث )العمـػ االندانية(، العجد) . 
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