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امللخص:
التعرف �إىل م�ستوى امتالك طالبات التدريب
هدفت الدرا�سة
ّ
امليداين يف تخ�ص�صي �صعوبات التعلّم والتعليم االبتدائي يف
اجلامعة العربية املفتوحة (فرع الأردن) لعادات العقل .وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )289طالبة )135( ،طالبة من تخ�ص�ص �صعوبات
التعلم ،و ( )154طالبة من تخ�ص�ص التعليم االبتدائي .ولتحقيق
هدف الدرا�سة قام الباحثان ببناء مقيا�س ل�ست ع�رشة عادة عقلية
وفق منوذج كو�ستا ( )Costaيف عادات العقل ،وا�ستخدم املنهج
الو�صفي ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن عينة الدرا�سة متتلك عادات العقل
إح�صائيا عند
بن�سبة مرتفعة ،و�أ�سفرت النتائج عن وجود فروق دالة �
ًّ
م�ستوى الداللة ( )0.05بني املتو�سطات احل�سابية يف �أداء طالبات
التدريب امليداين والرتبية العملية ول�صالح طالبات تخ�ص�ص التعليم
ال
الكلمات املفتاحية :عادات العقل ،التدريب امليداين ،الرتبية
العملية

Abstract:
The current study aimed at identifying the level of
Habits of the mind among the field- training students
enrolled in the majors of Learning Difficulties and
Primary Education at the Arab Open University
(Jordan Branch) . The sample of the study consisted
of 289 students, 135 from the major of Learning
Difficulties and 154 students from the major of
Primary Education. To achieve the goal of this study,
the researchers developed a measurement tool for the
sixteen habits of the mind according to Arthur Costa’s
model, using the descriptive approach. The results
indicated that the sample of the study possessed a high
level of habits of the mind. The results also showed
statistically significant differences at 0. 05 between
the means of the performance of field training students
and practical education students, in favor of primary
education female students.
Keywords: Habits of the Mind, Field Training,
Practical Education.

مقدمة:
تعمل كليات الرتبية يف اجلامعات على �إعداد الطلبة لكي
يكونوا قادرين على مواجهة التحديات التي تفر�ضها املتغريات
املعا�رصة ،وما تتطلبه مهارات القرن احلادي والع�رشين من
ا�سرتاتيجية عملية التعلم والتعليم يف اجلامعات من خالل ر�ؤية
و�أهداف تقود �إىل �إك�ساب الطلبة مهارات التفكري العليا التي تقود �إىل
امتالك عادات العقل املنتجة.
ولهذا اهتم الرتبويون بتحديث برامج التدريب ،والتنويع يف
ا�سرتاتيجيات التعلم والتعليم� ،إذ يركز كو�ستا وكاليك ( )2003على

�أهمية عادات العقل وفعاليتها الرتبوية.
ونظرا لالهتمام املتزايد بعادات العقل ،ينبغي على كليات
ً
العلوم الرتبوية املهتمة ب�إعداد معلمني قادرين على التفكري املنتج
والفعال �أن يوظفوا ا�سرتاتيجيات تعليم تقود �إىل امتالك عادات
ّ
العقل.
دورا بار ًزا يف بناء
ومتثل اجلامعة م�ؤ�س�سة تعليمية تلعب ً
وتطوير �شخ�صية الطالب من خالل ما توفره من �أنظمة تعليمية
تعمل على ت�أ�سي�س منوذج متكامل  ،ميثل فيه الطالب حمور العملية
التعليمية ،يف ظل عامل ي�شهد ثورة علمية تكنولوجية معلوماتية،
و�إن النجاح يف هذا القرن لن يكتب �إال ملن ميتلك مهارات وعادات
عقلية منتجة توازن بني متطلبات العوملة والقدرة على ممار�سة
مهارات التفكري ب�أنواعه املختلفة ،وا�ستخدام طاقات العقل املنتجة.
واجلامعة العربية املفتوحة ومن خالل اعتمادها نظام التعلّم
عن بعد ،ف�إنها ُتكر�س جهودها المتالك الطلبة يف برامج التعليم
االبتدائي و�صعوبات التعلم لعادات العقل املنتجة ،حيث ت�شري
الدرا�سات التجريبية التي �أُجريت من قبل بريكنزوتي�شمان (Perkins
 )& Tishman,1997حول ميول التفكري �إىل �أهمية عادات العقل،
و�أن ب�إمكان الطلبة �أن ي�ؤدوا �أف�ضل بكثري من �أدائهم الفعلي عندما
يعمدون �إىل ا�ستك�شاف اخليارات والنظر �إىل الإيجابيات وال�سلبيات
و�إجناز مهام متماثلة ،و�أن ب�إمكانهم �أن ُيظ ِهروا نوع التفكري
املطلوب ب�سهولة ،ومل يفتقروا �إىل الذكاء وهو قدرة حتت الطلب بل
�إىل عادات العقل التي توفر يقظة دائمة جتاه مواطن الق�صور يف
التفكري.
� َّإن العادات العقلية متثل فل�سفة تربوية تركز على تعليم
عمليات التفكري ب�صورة مبا�رشة للأفراد ،وتكمن الفكرة بب�ساطة يف
عدم جدوى ملء عقول الأفراد باحلقائق واملعلومات متوقعني �أنهم
�سيتمكنون من اكت�شاف معاين تلك املعلومات ،والعمل على تطبيقها
يف حياتهم اليومية .فالهدف من االهتمام بعادات العقل يتمثل
يف امل�ساعدة على ا�ستخدام عمليات التفكري للتمكن من املعلومات
احلالية ،والت�أكيد على قدرة الأفراد على الفهم واكت�شاف املعنى
(العتيبي. )2013 ،
ويتبادل الرتبويون الأحاديث حول ال�سلوكيات الذكية التي
ميار�سها الطلبة خا�ص ًة عندما يعملون يف م�ؤ�س�سات تعلّمية منتجة،
توافقيا
وهذه ال�سلوكيات �أو امليول التي ميار�سونها ميكن ت�سميتها
ًّ
�سماها جون ديوي ()1933
“ عادات العقل” �أي عادات الفكر كما ّ
 .وي�شري قطامي (� )2005إىل �أن مهمة الرتبية والتعليم ومهمة
يتدرب الفرد على زيادة ا�ستثمار طاقاته العقلية،
النجاح تتطلب �أن ّ
وتوظيف الظروف املحيطة كلها ،واملواد ،والأدوات من �أجل فهم
�إمكانيات ج�سمه وعقله وحوا�سه من �أجل �إعمال الذهن والو�صول
�إىل عادات عقل متقدمة.
ول ّأن العادات العقلية �سلوكيات قد ي�صعب ا�ستخدامها
يتدرب الإن�سان عليها ،ومل تتوافر له الفر�صة
ب�صورة تلقائية �إذا مل ّ
ال�ستخدامها ،فالنا�س ب�صفة عامة ال يحاولون كبح اندفاعهم ،وال
يهتمون بو�ضع اخلطط املختلفة لإجناز مهمة ما ،وال ي�سعون �إىل
الدقة والو�ضوح ،ل ّأن ذلك يحتاج املزيد من الوقت واجلهد لتحقيقه،
وتوفري الأداء اجليد (�أبو ريا�ش وعبد احلق. )2007 ،
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ومن الدرا�سات التي �أُجريت يف البيئة العربية على امتالك
املعلمني واملعلمات لعادات العقل ،درا�سة �أبور يا�ش واجلندي
( )2017التي حتدثت عن م�ستوى امتالك عادات العقل لدى املعلم
امل�صدري الذي تراوح ما بني متو�سطة وكبرية ،و و�أن �أدنى امتالك
لعادات العقل كان لعادة اخللق والت�صور واالبتكار ،وعدم وجود
فروق دالة �إح�صائ ًيا يف عادات العقل تعزى ملتغريات نوع املدر�سة،
وعدد �سنوات اخلربة واجلن�س.
و�أ�شارت درا�سة اخلفاف (� )2016إىل �أن معلمات ريا�ض
الأطفال لديهن عادات عقلية �أعلى من املتو�سط الفر�ضي للمقيا�س،
و�أن الفرق يف درجات العادات العقلية ح�سب متغري العمر ومدة
إح�صائيا.
اخلربة كان دالاً �
ًّ
وبينت درا�سة بربخ (� )2015أن م�ستوى امتالك طلبة جامعة
الأزهر بقطاع غزة لعادات العقل ومظاهر ال�سلوك الإيجابي كان
مرتف ًعا.
و�أ�شارت درا�سة الق�ضاة (� )2014إىل �أن م�ستوى امتالك طلبة
كلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود جاء مرتف ًعا ،وجاء ترتيب �أبعاد
عادات العقل على النحو الآتي :املثابرة ،الت�سا�ؤل وطرح امل�شكالت،
ال�سعي نحو الدقة ،اال�ستجابة بده�شة ورهبة ،احليوية.
ووجدت درا�سة اللقماين (� )2012أن درجة ممار�سة عادات
العقل لدى معلمات ريا�ض الأطفال مرتفعة ،وكذلك درا�سة العيا�رصة
( )2012التي �أظهرت �أن هناك تفاو ًتا يف عادات العقل التي متتلكها
الطالبات  ،فعلى �سبيل املثال :عادات املثابرة والتفكري مبرونة،
والت�سا�ؤل وطرح امل�شكالت كانت عالية ،و� ّأما فيما يتعلق بعادات
جمع البيانات با�ستخدام احلوا�س واال�ستعداد التام وامل�ستمر للتعلم
فكانت متو�سطة ،يف حني � ّأن امتالكهن لعادات التفكري ما وراء
املعريف كانت منخف�ضة.
و�أظهرت درا�سة جوردون (َّ � )Gordon. 2011أن م�ستوى عادات
منخف�ضا.
العقل الريا�ضية لدى الطلبة امل�شاركني يف الدرا�سة كان
ً
وي�ؤكد معظم املربني يف الوقت احلا�رض على املهارات
والقدرات التي تركز على املتعلم نف�سه� ،إذ � ّإن الرتكيز قائم على كيفة
تعلم الطلبة ،وكيفة فعل الأ�شياء ،ولي�س فقط ما يجب �أن يعرفوا.
وقد عمد بع�ض املربني يف ال�سنوات الأخرية �إىل تو�سيع
نظرة التعليم املت�سمة بالرتكيز على املهارة �إىل نظرة �أكرث �شمو ًال
وترتي ًبا تركز على تعليم �سلوكيات فكرية عالية امل�ستوى ،مثل:
حب اال�ستطالع ،املرونة ،طرح امل�شكالت� ،صنع القرارات ،الت�رصف
املنطقي ،الإبداع ،والإقدام على املخاطرة ،و�سلوكيات �أُخرى تدعم
التفكري الناقد والتفكري الإبداعي.
وغال ًبا ما يتم االهتمام بتعليم عادات العقل للأ�سباب الآتية:
◄◄احرتام املزاج واالختالفات (HonoringTemperament
: )and Differenced
تعبرّ عادات العقل عن نظرة �إىل الذكاء ترتكز على ال�شخ�صية،
وحترتم دور املزاج واالختالفات الفردية ،وتنظر �إىل الذكاء على �أنه
ميل نحو �شيء معني.
◄◄مكان للعاطفة ( : )Making Room forEmotionsكثري
من الآراء التعليمية احلالية �أو املعا�رصة ومنها عادات العقل
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تعرتف ب�أهمية الذكاء العاطفي .وتف�سح عادات العقل مكا ًنا للأدوار
املتعددة للعاطفة يف ميدان الذكاء.
◄◄االهتمام باحل�سا�سية (� : )Attending TO Sensitivityأحد
�ضجيجا؛ هي االعرتاف ب�أهمية احل�سا�سية
�أهم �سمات العقل و�أقلها
ً
الفكرية ،خا�صة و� َّإن احل�سا�سية الفكرية تت�ضمن التعرف �إىل الفر�ص
للتفكري مبرونة �أو لطرح �أ�سئلة �أو للإ�صغاء بتفهم وتعاطف �أو للت�أمل
الذاتي.
◄◄ �صلة �شاملة يف ال�سياق كله(  (�Cross Context Rele
: )vance
� َّإن عادات العقل هي �سلوكيات فكرية عري�ضة ذات �صلة
و�أهمية عرب التخ�ص�صات كلها يف احلياة اليومية؛ فعلى �سبيل املثال
جند �أن عادة التفكري مبرونة والقدرة على ر�ؤية الأ�شياء من مناظري
متنوعة �أمر مهم عند قيام ال�شخ�ص بتف�سري الدليل العلمي ،وهي ذات
�صلة بفهمه للأعمال الفنية ،وا�ستك�شاف وجهات نظر الآخرين.
� َّإن ال�سمة املهمة ج ًّدا لعادات العقل لي�س يف امتالك املعلومات
أي�ضا ،وهذا
فح�سب ،بل يف معرفة كيفية العمل عليها وا�ستخدامها � ً
ما يفتقر له طلبتنا؛ �إذ �إنهم يحتاجون �إىل ا�ستخدام هذه العادات يف
خمتلف الن�شاطات العقلية والعملية .فالعادات العقلية حمط اهتمام
الكثري من العلماء ،وظهر ذلك يف ا�ستخدامها يف العديد من الدرا�سات
والأبحاث التي قام بها العديد من الباحثني ،ومت ت�صنيفها ب�أ�شكال
خمتلفة.
فقد �ص ّنف مارزانو ( )Marzano,1992: 104التعليم يف منوذج
�أبعاد التعلّم �إىل خم�سة �أبعاد ،ذكر يف البعد اخلام�س عادات العقل
املنتجة ،وتت�ضمن :التنظيم والتعلم عن تنظيم الذات ،والتفكري
الناقد ،والتفكري والتعلّم الإبداعي .واقرتح �إلي�س و�آخرون (Elis ,et.
 )al. 1997تق�سيم عادات العقل املتمثلة يف اجلانب االجتماعي �إىل:
معرفة الذات – التنظيم الذاتي – التعاطف – املهارات االجتماعية.
�أما كو�ستا وكاليك ( )Costa & Kallick, 2003فقد حددا �ست
ع�رشة عادة عقلية ،وهي :املثابرة –التحكم بالتهور -الإ�صغاء
بتفهم وتعاطف -التفكري مبرونة –التفكري ما وراء املعريف (التفكري
يف التفكري – الكفاح من �أجل الدقة – الت�سا�ؤل وطرح امل�شكالت) –
تطبيق املعارف املا�ضية على �أو�ضاع جديدة – التفكري والتو�صيل
بو�ضوح ودقة -اال�ستجابة بده�شة ورهبة – جمع البيانات مبختلف
احلوا�س -الت�صور والتخيل والإبداع –الإقدام على خماطر م�س�ؤولة
– �إيجاد الدعابة -التفكري التباديل -اال�ستعداد الدائم للتعلم
امل�ستمر.
وتعتمد الدرا�سة احلالية على ت�صنيف كو�ستا وكاليك (Costa
 )& Kellickلعادات العقل؛ لأنه ي�شتمل على معظم عنا�رص الر�ؤى
إقناعا يف �رشح وتف�سري
الأخرى لعادات العقل ،ومن �أكرث الت�صنيفات � ً
وتطبيق العادات العقلية ،وب�سبب اعتماده على نتائج درا�سات بحثية
منظورا
�أكرث من غريه من الت�صنيفات املتعددة التي �سبقته ،ويعد
ً
عقليا جدي ًدا يدرك ويدمج ويفهم طبيعة مكونات الدماغ ،ويقدم ر�ؤى
ًّ
للذكاء ،ويدعم نظرية الذكاءات املتعددة.

مشكلة الدراسة:
�إن تقدم املجتمعات مرهون بتنمية الطاقات الب�رشية،
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والك�شف عن الطاقات العقلية غري العادية فيها؛ لأنها الأكرث قدرة
على مواجهة التحديات املختلفة ،وابتداع م�سائل جديدة متنوعة
ت�ساعدها يف ذلك ،و�إذا كانت املجتمعات املتقدمة قد �أولت وما
اهتماما بال ًغا يف الك�شف عن ذوي القدرات العقلية
تزال تويل
ً
العليا ،وتوفري الظروف املنا�سبة لتنمية طاقاتهم الإبداعية،
فالأحرى باملجتمعات النامية �أن تويل هذه امل�س�ألة اهتمام ًا
خا�صا وعلى نحو جاد (الأع�رس� . )2002 ،إذ يقا�س رقي الدول
ً
وتقدمها مبقدار منو عقول �أفرادها على ا�ستثمار هذه القدرات
وفعال يتنا�سب مع متغريات الع�رص
واملهارات ب�شكل �إيجابي ّ
(ثابت. )2006 ،
� َّإن املعلم يجب �أن يت�صف بالقدرة على الت�رصف الذكي �إزاء
ما ي�ستجد من �أحداث ومواقف تتطلب مواجهتها �أ�ساليب ذكية تتميز
بتفعيل القدرات العقلية ح�سبما متليه املواقف والأحداث� ،إذ � َّإن
دورها ال يتوقف يف ت�أثريها على �إك�ساب الطلبة املهارات الفنية
و�إتقان املواد العلمية فقط ،بل يتعدى ذلك �إىل اجتاهاتها وقيمها
ومعتقداتها وميولها ال�شخ�صية ،والتي تنعك�س على �سلوك الطلبة،
حيث يتخذونها قدوة لهم.
وعليه تت�أكد �أهمية درا�سة عادات العقل لدى طالبات التدريب
تتكون من املهارات
امليداين والرتبية العملية ،ذلك � ّأن عادات العقل ّ
واالجتاهات ،والقيم واخلربات ال�سابقة ،والتي تنمو وتتطور
باملمار�سة واخلربة يف املواقف املختلفة عرب احلياة ،وتظهر
ال�شخ�ص من خالل �سلوكه (احلارثي. )2002 ،
لذلك ف� َّإن الدرا�سة احلالية تدر�س عادات العقل لدى طالبات
التدريب امليداين –تخ�ص�ص �صعوبات ال ّتعلّم ،وطالبات الرتبية
العملية يف –تخ�ص�ص التعليم االبتدائي -وت�شرتك الطالبات يف كلٍ
من التخ�ص�صني بدرا�سة مقررات معينة ،ويختلفن يف درا�سة املقررات
التخ�ص�صية ،هذا من ناحية ،ومن ناحية �أُخرى االختالف يف طبيعة
التدريب امليداين والرتبية العملية� ،إذ � َّإن طالبات تخ�ص�ص �صعوبات
التعلّم يتدربن يف غرف امل�صادر ،ويعملن على تطبيق اختبارات
ر�سمية وغري ر�سمية لت�شخي�ص �صعوبات التعلّم ،وبناء خطط تربوية،
وخطط تعليمية فردية ،والتعامل مع عدد حمدود من الطلبة ،يف حني
�أن طالبات الرتبية العملية يتلقني تدري ًبا من نوع �آخر يتلخ�ص يف
التخطيط للدرو�س وتقدميها للطلبة يف ال�صفوف وفق ا�سرتاتيجيات
تعليم متطورة� .إ�ضافة �إىل � َّأن الطالبات يف اجلامعة يدر�سن وفق
نظام التعليم املفتوح ،والتعليم املدمج ( ، )Blended Learningالذي
ميزج بني التعليم التقليدي والتعليم الإلكرتوين.
لذلك حاولت هذه الدرا�سة ا�ستق�صاء عادات العقل لدى طالبات
التدريب امليداين يف �صعوبات التعلم والتعليم االبتدائي يف اجلامعة
العربية املفتوحة .وميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة يف حماولة الإجابة
عن الأ�سئلة الآتية:
♦ ♦ما م�ستوى امتالك طالبات التدريب امليداين والرتبية
العملية يف تخ�ص�صي �صعوبات التعلّم والتعليم االبتدائي لعادات
العقل؟
♦ ♦ما ترتيب م�ستوى امتالك طالبات التدريب امليداين
والتعليم االبتدائي يف تخ�ص�صي �صعوبات التعلم والتعليم االبتدائي
لعادات العقل؟

♦ ♦هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
عادات العقل عند طالبات تخ�ص�ص �صعوبات التعلم ومتو�سط عادات
العقل عند طالبات تخ�ص�ص الرتبية االبتدائية؟

أهمية الدراسة:
�أدى االنفجار احلديث يف بحوث علم الأع�صاب �إىل زيادة
فهمنا لكيفية عمل الدماغ ،فرنى بع�ض الدعم لإ�شعال عادات
وخ�صو�صا عادات التحكم بالتهور ،والتفكري التباديل،
العقل
ً
وتطبيق املعارف ال�سابقة على �أو�ضاع جديدة ،وجمع البيانات
با�ستخدام احلوا�س جميعها واال�ستجابة بده�شة ورهبة (& walfe
. )Brandt,1998
وقد �أكد �سوارتز (� )Swartz, 2002رضورة التطور امل�ستمر
لعادات العقل لدى الأفراد وممار�ستها يف حياتهم .كما تذكر ال�صباغ
واجلعيد (� )2006أن عملية ت�شكيل عادات العقل ال تعني �أن ميتلك
الفرد مهارات التفكري الأ�سا�سية ،والقدرات التي تعمل على �إجنازها
فح�سب ،بل ال ب ّد قبل ذلك من وجود امليل �أو الرغبة بتطبيق كل ذلك
يف الأوقات ،والظروف ،واملواقف املالئمة.
و�أ�شار مارزانو (� )Marzano, 1992إىل �أن عادات العقل
املنتجة تعد واح ًدا من الأبعاد املهمة يف التعلّم (�إبراهيم ، )2009 ،
فعا ًال وكف�ؤًا .ويف هذا
والعمل على �أ�سا�س هذه العادات يجعل املعلّم ّ
ال�صدد ت�شري ري�سنك (� )Resnick,1987إىل �أن العمل بهذه العادات
يجعل التفكري رفيع امل�ستوى ،وي�ؤكد كو�ستا (ّ � )Costa,1991أن
حمورا للتعلّم ،وال يرى فائدة يف �أن
عادات العقل ينبغي �أن تكون
ً
يتعلّم الطلبة املحتوى �إذا مل يتعلّموا ال�سعي لتحقيق الدقة وال�صحة
وجتنب االندفاع (عبد احلميد. )2000 ،
و�أكدت درا�سة ( )Daniel ,1990امل�شار �إليه يف (اخلفاف،
 )2016على � َّأن اكت�ساب اخلربة يتطلب عادات العقل التي ت�سهل �أداء
دورا
املهمة ،ويتفق املربون وقادة الفكر والعلماء على �أن للمعلم ً
رياديا ال ميكن لأي نظام تربوي �أن ي�ؤدي دوره على الوجه الأكمل
ًّ
بدون عن�رص �أ�سا�سي يف العملية التعليمية .فاالرتقاء مبهنة التعليم
و�إعداد طلبة كليات الرتبية و�إعداد املعلمني وتدريبهم وتنميتهم �أمر
ال ب ّد منه ،وهو ارتقاء باملهن الأُخرى يف املجتمع.
وي�ؤكد كامبل (� )Campbell, 2003رضورة �أن يفهم املعلمون
بعمق معنى عادات العقل ،واملمار�سات اخلا�صة بهذه العادات،
لتمكينهم من غر�س تلك العادات يف �سلوك طلبتهم ،ومن ثم تقييم تلك
العادات ،واحلكم على مدى ممار�ستهم .ويف هذا ال�صدد ي�ؤكد العديد
من الباحثني �رضورة لفت انتباه العاملني يف جمال �إعداد املعلم
من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات اجلامعية ،واملعاهد املختلفة
�إىل ت�ضمني عادات العقل للمقررات اخلا�صة ب�إعداد املعلم ،وكذلك
تدريبهم للقيام بالدور املنتظر منهم يف امل�ستقبل بعد التخرج.
ُتع ّد مهنة التعليم لذوي �صعوبات التعلّم والتعليم االبتدائي يف
ال�صفوف الثالثة الأوىل من املهن املهمة يف املجتمعات املختلفة،
وخا�صة �إذا ما علمنا � َّأن الدرا�سات ت�شري �إىل �أن ن�سبة الطلبة الذين
ّ
يعانون من �صعوبات التعلم من بني املجموع الكلي يف املدار�س
ومدرب
يقارب ( ، )% 5وه�ؤالء يحتاجون �إىل ُمعلّم ُمتخ�ص�ص ُ
يتمتع بعادات عقل منتجة ي�ستطيع �أن ُيك�سبها لتالميذه ،مثل:
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عادات العقل لدى طالبات التدريب امليداني في تخصصي صعوبات التعلم
والتعليم االبتدائي في اجلامعة العربية املفتوحة

د .حسني محمد أبو رياش
د .خالد محمد اجلندي

عادات الإ�صغاء بتفهم وتعاطف ،التفكري مبرونة ،الكفاح من �أجل
الدقة ،التفكري والتو�صيل بو�ضوح ودقة ،جمع البيانات با�ستخدام
جميع احلوا�س ،اخللق –الت�صور -االبتكار� ،إيجاد الدعابة ،اال�ستعداد
الدائم للتعلم امل�ستمر.
� َّإن �أهمية عادات العقل جعلت العديد من املناهج الرتبوية
تبني �أهدافًا تربوية يف جمال عادات العقل لل�سعي لتحقيقها عند
الطلبة جميعا  ،فقد ت�ضمن م�رشوع ( )2061يف العلوم والريا�ضيات
والتكنولوجيا ( )AAAS, Project, 1995عد ًدا من العادات ،منها:
النزاهة ،املثابرة ،االن�صاف ،حب اال�ستطالع ،االنفتاح على الأفكار
اجلديدة ،الت�شكيك املبني على املعرفة ،التخيل ،املهارات احل�سابية،
التقدير �أو التخمني ،املالحظة ،االت�صال ،ومهارات اال�ستجابة الناقدة.
وتكمن �أهمية الدرا�سة يف �إجابتها عن الأ�سئلة الواردة يف
ؤ�رشا ملدى معرفة امتالك طالبات
م�شكلة الدرا�سة ،والتي تع ُّد م� ً
التدريب امليداين يف �صعوبات التعلم والرتبية العملية يف التعليم
االبتدائي لعادات العقل التي �أ�صبحت من متطلبات الع�رص.

هدف الدراسة:
التعرف �إىل م�ستوى امتالك طالبات
تهدف الدرا�سة احلالية
ّ
التدريب امليداين ( )2 ،1يف تخ�ص�ص �صعوبات التعلم ،والرتبية
العملية ( )2 ،1يف تخ�ص�ص التعليم االبتدائي يف اجلامعة العربية
املفتوحة لعادات العقل.

حمددات الدراسة:
تتحدد الدرا�سة احلالية مبا ي�أتي:
 حدود ب�رشية :طلبة التدريب امليداين والرتبية العملية يف
اجلامعة العربية املفتوحة -الأردن.
 حدود زمانية :العام الأكادميي ()2017 /2016م.
 حدود علمية :تت�ضمن الأداة املُع ّدة لهذا الغر�ض
وخ�صائ�صها ال�سيكو مرتية.
 حدود مو�ضوعية :طبقت الدرا�سة على مو�ضوع عادات
العقل ،وذلك للك�شف عن عادات العقل لدى طلبة اجلامعة العربية
املفتوحة –الأردن وامل�سجلني يف مقرري التدريب امليداين والرتبية
العملية.

التعريف باملصطلحات:
◄◄عادات العقل:
عرفها كو�ستا ( : )Costa, 2000هي منط من ال�سلوكات
ّ
الفكرية يقودنا �إىل �أفعال �إنتاجية ،و� ّإن عادة العقل هي عبارة عن
تركيبة من كثري من املهارات واملواقف والتلميحات والتجارب
إجرائيا يف هذه الدرا�سة بالدرجة الكلية
عرف �
ًّ
املا�ضية وامليول .و ُت ّ
التي حت�صل عليها الطالبة امل�ستجيبة على مقيا�س عادات العقل
املُع ُّد لأغرا�ض البحث.
هن الطالبات اللواتي يدر�سن
◄◄طالبات التدريب امليداينّ :
يف اجلامعة العربية املفتوحة تخ�ص�ص �صعوبات التعلّم ،و�أنهني ما
ال يقل عن (� )81ساعة معتمدة بنجاح ،ويدر�سن مقرري التدريب
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امليداين ( ، )1والتدريب امليداين (. )2
هن الطالبات اللواتي يدر�سن
◄◄طالبات الرتبية العمليةّ :
يف اجلامعة العربية املفتوحة تخ�ص�ص التعليم االبتدائي ،و�أنهني
ما ال يقل عن (� )81ساعة معتمدة بنجاح .ويدر�سن مقرري الرتبية
العملية ( ، )1والرتبية العملية (. )2

منهجية الدراسة:
منهج الدراسة:
اعتمدت الدرا�سة املنهج امل�سحي الو�صفي ملالءمته لطبيعتها.
جمتمع الدراسة والعينة:
يتكون جمتمع الدرا�سة من طالبات التدريب امليداين (تدريب
ّ
ميداين )2 ،1يف تخ�ص�ص �صعوبات التعلّم ،وطالبات الرتبية العملية
(تربية عملية )2 ،1يف تخ�ص�ص التعليم االبتدائي يف اجلامعة
العربية املفتوحة –فرع الأردن -للعام الأكادميي /2016
2017م ،والبالغ عددهم ( )383طال ًبا وطالبة .وقد وزعت �أداة
الدرا�سة على الطلبة جميعاً ،وعاد منها ( ، )289حيث بلغ عدد �أفراد
عينة الدرا�سة من تخ�ص�ص �صعوبات التعلم ( )135طالبة ،وعدد
�أفراد عينة الدرا�سة من تخ�ص�ص التعليم االبتدائي ( )154طالبة.
أداة الدراسة:
لقيا�س م�ستوى امتالك عينة الدرا�سة لعادات العقل� .أعد
الباحثان -بعد الرجوع للأدب النظري املتخ�ص�ص والدرا�سات
مالئما خل�صائ�ص جمتمع الدرا�سة تتوافر
مقيا�سا
ذات العالقة-
ً
ً
تكون من
فيه اخل�صائ�ص ال�سيكو مرتية املالئمة ،وقد بني مقيا�س ّ
( )128فقرة ،ومتثل ( )16عادة عقل وفق منوذج �آرثر كو�ستا يف
عادات العقل.
تصحيح مقياس عادات العقل:
يتكون املقيا�س من ( )128فقرة ،موزعة بالت�ساوي على
ّ
عادات العقل ،بواقع ( )8فقرات لكل عادة عقل .ويلي كل فقرة خم�سة
بدائل وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي :منخف�ضة ج ًّدا ،منخف�ضة،
متو�سطة ،مرتفعة ،مرتفعة ج ًّدا ،و�أعطيت هذه البدائل الدرجات الآتية
على الرتتيب ( ، )5 ، 4 ،3 ،2 ،1وبالتايل ترتاوح درجات املقيا�س
الكلي بني (128و )640درجة ،وعلى كل مقيا�س فرعي بني (1
و )40درجة ،ويبلغ املتو�سط الفر�ضي للأداء على املقيا�س الكلي
( )384درجة ،واملتو�سط الفر�ضي للأداء على كل مقيا�س فرعي 24
درجة.
صدق مقياس عادات العقل:
ا�ستخرج �صدق املقيا�س بطريقتني:
♦ ♦�صدق املحكمني :حكم املقيا�س من قبل متخ�ص�صني يف
علم النف�س الرتبوي ،والقيا�س والتقومي ،من جامعات عدة  ،وعددهم
متخ�ص�صا ،وقد �أو�صى املحكمون باالحتفاظ بالفقرات
()17
ً
مع �إجراء بع�ض التعديالت من حيث ال�صياغة اللغوية� ،أو تو�ضيح
الأفكار ،وقد �أخذ بغالبية املالحظات التي تطور املقيا�س.
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♦ ♦�صدق البناء :للتحقق من �صدق البناء ،طبق املقيا�س
ب�صورته النهائية على ( )58طالب ًة من خارج عينة الدرا�سة ،ح�سب
معامل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للعادة التي تنتمي لها،
وح�سب معامل ارتباط كل عادة
وبالدرجة الكلية للمقيا�س ككلُ ،
من العادات ال�ست ع�رشة بالدرجة الكلية للأفراد على املقيا�س،
وذلك با�ستخدام معامل االرتباط ( ، )Pearsonو�أ�شارت النتائج
�أن معامالت االرتباط للفقرات مع املقيا�س الفرعي تراوحت بني
( )0.78و ( ، )0.89وهي ُتع ُّد معامالت ارتباط مرتفعة لغايات هذه
الدرا�سة.

و( ، )0.78وهي قيم مقبولة لأغرا�ض الدرا�سة.
طريقة حتليل البيانات:
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
وا�ستخدام اختبار (ت) ملعرفة داللة الفروق بني املتو�سطات.

النتائج ومناقشتها:
للتعرف �إىل م�ستوى العادات العقلية
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول:
ّ
لدى طالبات التدريب امليداين والرتبية العملية يف تخ�ص�صي
�صعوبات التعلّم والتعليم االبتدائي ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء عينة الدرا�سة على املقيا�س
الكلي ،واملقايي�س الفرعية ،وقورنت متو�سطات �أداء الطالبات يف
كال التخ�ص�صني باملتو�سط الفر�ضي للأداء على املقيا�س الكلي،
واملتو�سط الفر�ضي للأداء على كل مقيا�س فرعي .واجلدول ( )1يظهر
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لأداء عينة الدرا�سة
على مقيا�س عادات العقل الكلي واملقايي�س الفرعية.

ثبات مقياس عادات العقل:
مت التحقق من دالالت ثبات مقيا�س عادات العقل بعد تطبيقه
مكونة من ( )58طالب ًة من خارج �أفراد الدرا�سة بطريقة
على عينة ّ
االت�ساق الداخلي ،حيث مت ا�ستخدام معامل الثبات كرونباخ �ألفا
( )Cronbach Alphaحل�ساب ثبات االت�ساق الداخلي للمقايي�س،
والتي بلغت ( )0.77للمقيا�س الكلي لعادات العقل� ،أما بالن�سبة
للمقايي�س الفرعية فقد تراوحت قيم معامل الثبات بني ()0.65

الجدول ()1
يظهر المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والوزن المئوي ألداء عينة الدراسة على مقياس عادات العقل الكلي والمقاييس الفرعية.

العادات العقلية

تخ�ص�ص التعليم
الوزن املئوي
االبتدائي(ن = )154
تخ�ص�ص �صعوبات
املتو�سط االنحراف
التعلم
احل�سابي املعياري

تخ�ص�ص �صعوبات
التعلم (ن =)135
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الوزن املئوي
تخ�ص�ص التعليم
االبتدائي

املثابرة

33.74

3.01

34.40

2.81

0.84

87.4

التفكري والتو�صيل بدقة وو�ضوح

33.52

4.40

33.64

2.48

0.84

86.6

التحكم بالتهور

32.23

4.85

33.44

3.51

80.5

0.84

الت�سا�ؤل وطرح امل�شكالت

32.81

4.20

30.48

5.88

0.82

0.86

اال�ستجابة بده�شة ورهبة

28.97

4.65

32.03

4.60

72.4

0.80

التفكري مبرونة

32.63

3.41

34.16

2.80

81.5

85.1

جمع البيانات با�ستخدام جميع احلوا�س

31.04

6.66

33.44

2.89

77.6

83.5

الكفاح من �أجل الدقة

32.36

3.72

33.81

2.77

0.81

83.5

تطبيق املعارف املا�ضية على �أو�ضاع جديدة

32.09

4.86

34.96

2.71

0.80

0.84

الإ�صغاء بتفهم وتعاطف

32.45

5.56

33.60

3.44

0.81

84.5

التفكري حول التفكري

30.74

6.17

32.40

3.72

76.8

0.81

�إيجاد الدعابة

31.21

3.90

33.62

2.91

0.78

83.5

اخللق ،الت�صور ،االبتكار

30.62

4.91

34.47

2.67

75.5

80 .0

التفكري التباديل

33.06

4.30

34.64

2.94

0.83

0.86

اال�ستعداد الدائم للتعلم امل�ستمر

32.79

3.98

34.06

2.74

0.82

85.4

الإقدام على خماطر م�س�ؤولة

30.06

5.06

32.04

3.63

75 .0

0.80

الكلي

509.40

45.40

541.31

27.41

يالحظ يف اجلدول (� )1أن متو�سطات �أداء عينة الدرا�سة على
مقيا�س عادات العقل الكلي ،والأداء على املقايي�س الفرعية ،كان

مرتف ًعا ،و�أعلى من املتو�سط الفر�ضي للمقيا�س الكلي ،واملتو�سط
الفر�ضي لكل مقيا�س فرعي.
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عادات العقل لدى طالبات التدريب امليداني في تخصصي صعوبات التعلم
والتعليم االبتدائي في اجلامعة العربية املفتوحة

د .حسني محمد أبو رياش
د .خالد محمد اجلندي

للتعرف �إىل الوزن املئوي المتالك
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثاين:
ّ
طالبات التدريب امليداين والتعليم االبتدائي لعادات العقل ،ح�سب
الوزن املئوي لأداء عينة الدرا�سة على مقايي�س عادات العقل.
واجلدول ( )1يظهر �أن �أكرث عادات عقل امتالكً ا لدى طالبات
التدريب امليداين يف �صعوبات التعلم على الرتتيب لطالبات
التدريب امليداين يف �صعوبات التعلم :املثابرة ،والتفكري والتو�صيل
بدقة وو�ضوح ،والتفكري احلوا�س ،والإقدام على خماطر م�س�ؤولة كانت
الأدنى لدى طالبات التدريب امليداين يف �صعوبات التعلم ،بينما لدى
طالبات الرتبية العملية يف التعليم االبتدائي ،فكانت �أدنى عادات
العقل امتالكً ا ،هي :الإقدام على خماطر م�س�ؤولة ،واخللق والت�صور
والإبداع ،واال�ستجابة بده�شة ورهبة والتفكري حول التفكري.
التباديل واال�ستعداد الدائم للتعلم امل�ستمر حيث حازت

الرتتيب الأول والثاين والثالث والرابع على التوايل ،بينما عادات:
املثابرة ،والتفكري والتو�صيل بدقة ،وو�ضوح والت�سا�ؤل ،وحل
امل�شكالت ،والتفكري مبرونة كانت الأعلى لدى طالبات الرتبية
العملية� .إ�ضافة �إىل � ّأن عادات اال�ستجابة بده�شة ورهبة ،والتفكري
حول التفكري ،وجمع البيانات با�ستخدام جميع احلوا�س ،والإقدام
على خماطر م�س�ؤولة كانت الأدنى امتالكً ا لدى طالبات التدريب
امليداين ،وجاءت عادات
للتعرف �إىل م�ستوى داللة الفروق
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثالث:
ّ
بني متو�سطات �أداء طالبات التدريب امليداين يف تخ�ص�ص �صعوبات
التعلم ومتو�سطات �أداء طالبات التدريب الرتبية العملية يف تخ�ص�ص
التعليم االبتدائي ،ا�ستخدم االختبار التائي للعينات امل�ستقلة.
واجلدول ( )2يظهر نتائج التحليل الإح�صائي.

جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) ألداء طالبات تخصص صعوبات التعلم والتعليم االبتدائي على المقاييس الفرعية والمقياس الكلي لعادات العقل.

عادات العقل

تخ�ص�ص التعليم
االبتدائي

تخ�ص�ص �صعوبات
التعلم

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

قيمة ت

درجات
احلرية

0.057

1.907 -

287

11 .2 -

287
287

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املثابرة

33.74

3.01

34.40

2.81

0.620

التفكري والتو�صيل بدقة وو�ضوح

33.52

4.40

33.64

2.48

11.225

0.007

التحكم بالتهور

32.23

4.85

33.44

3.51

3.435

00.12

2.537 -

الت�سا�ؤل وطرح امل�شكالت

32.81

4.20

30.48

5.88

26.566

*0.000

3.831

287

اال�ستجابة بده�شة ورهبة

28.97

4.65

32.03

4.60

0.523

*0.000

5.613 -

287

التفكري مبرونة

32.63

3.41

34.16

2.80

3.741

*0.000

4.186 -

287

جمع البيانات با�ستخدام جميع احلوا�س

31.04

6.66

33.44

2.89

17.610

*0.000

4.053 -

287

الكفاح من �أجل الدقة

32.36

3.72

33.81

2.77

0.677

*0.000

3.777 -

287

تطبيق املعارف املا�ضية على �أو�ضاع جديدة

32.09

4.86

34.96

2.71

12.177

*0.000

6.279 -

287

الإ�صغاء بتفهم وتعاطف

32.45

5.56

33.60

3.44

6.974

0.033

2.143 -

287

التفكري حول التفكري

30.74

6.17

32.40

3.72

2.561

0.005

2.807 -

287

�إيجاد الدعابة

31.21

3.90

33.62

2.91

14.283

*0.000

6.006 -

287

اخللق ،الت�صور ،االبتكار

30.62

4.91

34.47

2.67

14.953

*0.000

8.415 -

287

التفكري التباديل

33.06

4.30

34.64

2.94

22.443

*0.000

0.680 -

287

اال�ستعداد الدائم للتعلم امل�ستمر

32.79

3.98

34.06

2.74

19.545

*0.000

3.191 -

287

الإقدام على خماطر م�س�ؤولة

30.06

5.06

32.04

3.63

25.788

*0.000

3.844 -

287

الكلي

509.40

45.40

541.31

27.41

20.807

*0.000

5.390 -

203

يت�ضح من اجلدول (� )2أن هناك فرو ًقا ذات داللة �إح�صائية بني
م�ستوى امتالك طالبات تخ�ص�ص �صعوبات التعلم وطلبة تخ�ص�ص
التعليم االبتدائي لعادات العقل الآتية :اال�ستجابة بده�شة ورهبة،
التفكري مبرونة ،وجمع البيانات با�ستخدام جميع احلوا�س ،و الكفاح
من �أجل الدقة ،وتطبيق املعارف املا�ضية على �أو�ضاع جديدة،
والتفكري حول التفكري ،و�إيجاد الدعابة ،واخللق -الت�صور واالبتكار،
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والتفكري التباديل ،واال�ستعداد الدائم للتعلم امل�ستمر ،والإقدام على
خماطر م�س�ؤولة ،والأداء على املقيا�س الكلي ،حيث بلغت قيمة ف
( ، )20.807وهذه القيمة عند م�ستوى الداللة ( ، )α≤0.05وبالرجوع
�إىل جدول املتو�سطات احل�سابية ( )2يالحظ �أن هذه الفروق ل�صالح
طلبة تخ�ص�ص التعليم االبتدائي ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي الكلي
لطلبة تخ�ص�ص التعليم االبتدائي ( ، )31.541بينما بلغ املتو�سط

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )29كانون أول 2019م

احل�سابي الكلي لطلبة تخ�ص�ص �صعوبات التعلّم (.)40.509
�إ�ضافة �إىل � ّأن الفروق يف عادة الت�سا�ؤل وطرح امل�شكالت كانت
ل�صالح تخ�ص�ص �صعوبات التعلم .وبالنظر للمتو�سط الفر�ضي جند
� ّأن طالبات التدريب امليداين يف تخ�ص�ص التعليم االبتدائي ميتلكن
عادات عقل مب�ستوى �أعلى من طالبات تخ�ص�ص �صعوبات التعلم.

مناقشة النتائج:
يتبني من نتائج الدرا�سة � ّأن متو�سط درجات عادات العقل
لدى طالبات التدريب امليداين يف تخ�ص�ص �صعوبات التعلّم،
وطالبات الرتبية العملية يف تخ�ص�ص التعليم االبتدائي �أعلى من
�سواء يف الأداء على املقيا�س الكلي� ،أو يف الأداء
الو�سط الفر�ضي،
ً
على املقايي�س الفرعية ،وهذا يعني � ّأن الطالبات يف كال التخ�ص�صني
ميتلكن عادات عقلية مرتفعة ،وهذا ُينبئ ب�أن الطالبة املعلمة
(املتدربة) ت�ضع العادات العقلية يف مكانها ال�صحيح ،ويجعلها
ُمي�رسة لنقل عادات العقل �إىل الطلبة ،والعمل على ا�ستعمال حمتوى
الدرو�س مل�ساعدة طلبتها على جتربة واحدة �أو �أكرث من عادات
عما ت�ستطيع مع مرور الزمن �أن تبحث
العقل ،و�أن ت�س�أل نف�سها ّ
عنه يف �سلوك طالبها كم�ؤ�رش على �أن عادات قد �أ�صبحت جزءاً من
عاداتهم ،وكيف ميكنها م�ساعدتهم على �أن يعرفوا � ّأن عادات العقل
موجودة يف �سلوكاتهم و�سلوكات الآخرين ،وكيف جتعل من طالبها
ي�ستخدمون عادات العقل بوعي منهم وهم يبا�رشون امل�شاريع
والأن�شطة التعلّمية يف ال�صف� ،إ�ضافة �إىل قدرتها على منذجة عادات
العقل يف �سلوك طالبها ال�شخ�صي.
وت�شري النتائج املرتفعة المتالك الطالبات لعادات العقل � ّأن
ب�إمكان الطالبات املتدربات (املعلمات يف امل�ستقبل) تعليم هذه
العادات ،وانعكا�س هذه القيم وامليول واخل�صائ�ص على ال�سيا�سات
والإجراءات واملمار�سات الرتبوية والتعليمية ،وميكنها �أن تحُ ِّ�سن
الأداء يف التدري�س والإدارة والعالقات مع �أولياء الأُمور واملجتمع
املحلي.
وميكن تف�سري الدرجة املرتفعة المتالك الطالبات لعادات
العقل �إىل نوعية الطالبات اللواتي يلتحقن بجامعات التعليم
املفتوح التي تتبنى التعليم املدمج ،حيث التعلم الذاتي ،والدافعية
إنهن انقطعن
املرتفعة ،والرغبة واحلما�س يف موا�صلة التعليم� ،إذ � َّ
عن الدرا�سة لفرتات زمنية خمتلفة ،ولديهن الرغبة يف �إثبات الذات
و�أنهن قادرات على حتقيق طموحاتهن.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سات اخلفاف والق�ضاة
( ،)2016ودرا�سة بربخ ( ،)2015ودرا�سة اللقماين (. )2012
ويف�رس الباحثان امتالك عينة الدرا�سة لعادات عقلية مرتفعة
ملجموعة من العوامل والأ�سباب من بينها� :أن طلبة اجلامعة العربية
املفتوحة يخ�ضعون لنظام التعليم املفتوح ،والتعليم املدمج  ،الذي
يعتمد فيه الطالب على نف�سه بن�سبة ( )75%ف�أكرث ،وميار�سون
التعلّم الذاتي من خالل الدرا�سة الذاتية ،وتقدمي الواجبات الدرا�سية
لكل مقرر يقومون بدرا�سته يف اجلامعة من خالل تن�شيط عمليات
البحث واال�ستقراء للمعلومات من م�صادر املعلومات املختلفة،
�إ�ضافة �إىل �أنهم يعملون على التوا�صل الإلكرتوين من خالل الو�سائط
التعليمية املتعددة التي توفرها اجلامعة ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�سهم
يف زيادة الدافعية الذاتية ،واالنبعاث الداخلي للتعلم ،وامتالك

مهارات التعلم والتفكري والبحث ،واملهارات احلياتية املختلفة،
وتقدميهم للأبحاث والتقارير واملقاالت العلمية كجزء من متطلبات
النجاح ،وتزويدهم بالتغذية الراجعة ب�أنواعها املختلفة� ،إ�ضافة �إىل
درا�ستهم يف اجلامعة املفتوحة نابعة من رغبتهم الذاتية يف التعلّم،
ودافعيتهم املرتفعة لتطوير �أنف�سهم.
كما �أن تنوع �أ�ساليب التعلّم ،و�أ�ساليب التقومي ،واعتماد الطلبة
على �أنف�سهم ،والدرا�سة امل�ستقلة ،يعك�س منو عادات عقل مع العمر
بحكم االحتكاك واخلربات وتنوعها ،كما �أن غالبية �أفراد الدرا�سة
من اللواتي يعملن يف جمال التعليم� ،إ�ضاف ًة �إىل �أن �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعة يعريون هذه الفئة من الطالب االهتمام الكايف
مت�ش ًيا مع �سيا�سة اجلودة واالعتماد الأكادميي ،حيث تنظر اجلامعة
للطالب على �أنه مدخل عملية اجلودة وخمرجها.
كما ميكن �أن تف�رس هذه النتائج مبا ورد يف الأدب النظري
من �أن عملية ت�شكيل عادات العقل ال تعني �أن ميتلك الفرد مهارات
التفكري الأ�سا�سية ،والقدرات التي تعمل على �إجنازها فح�سب ،بل ال
بد قبل ذلك من وجود امليل �أو الرغبة بتطبيق كل ذلك يف الأوقات،
والظروف ،واملواقف املالئمة ( .)Tishman, 2000فالتعليم الناجح
هو الذي يو�سع ويطلق ويقوي اال�ستعداد للتفكري من خالل ت�شجيع
امليول لال�ستك�شاف واال�ستق�صاء والبحث ،وت�شجيع الطلبة على
منتجا ،وهذا هو املحور الذي تدور
االعتقاد ب�أن تفكريهم �سيكون
ً
حوله فكرة اكت�ساب عادات العقل ( . )Costa & Kallick, 2000و� َّإن
تطوير عادات العقل املت�صلة بالتفكري مبرونة والتعامل مع امل�صادر
املتعددة  ،والتعاطف مع الآخرين والتنب�ؤ بكيفية تفكريهم قد يجنيه
الطالب من خالل التخطيط املنظم الكت�ساب عادات العقل املت�صلة
بالتفكري ،ومن ثم القيام بتطبيقها ،وبذلك ميار�س الطالب عادة
اال�ستعداد للتعلم الدائم.

التوصيات:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
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يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:
1توفري بيئة تعليمية توفر الو�سائل والأدوات املالئمة لتنمية
وتطوير عادات العقل املنتجة لدي طالبات اجلامعات.
2تدريب �أ�ساتذة اجلامعات على اتباع الأ�ساليب والأن�شطة
التي ت�ساعد على تنمية وتطوير عادات العقل املنتجة لدى
الطالبات.
3دمج عادات العقل يف الن�شاطات الطالبية واملناهج التدري�سية.
�4أن تقوم اجلامعات بدرا�سة عادات العقل لدى طلبتها يف
التخ�ص�صات املختلفة ،بهدف الوقوف على م�ستوى عادات
العقل لديهم ،وت�ضمينها يف الن�شاطات التدري�سية املختلفة
من قبل �أ�ساتذة اجلامعات.
5عمل برامج وحما�رضات وندوات لطلبة اجلامعات واملدار�س
حول �أهمية عادات العقل (ال�سلوكات الذكية) والتي تعد من
ال�سلوكات املطلوبة للنجاح يف القرن احلادي والع�رشين.
6ت�ضمني عادات العقل يف املناهج التعليمية وا�سرتاتيجيات
التعليم يف خمتلف املراحل وملختلف امل�ستويات العمرية.

عادات العقل لدى طالبات التدريب امليداني في تخصصي صعوبات التعلم
والتعليم االبتدائي في اجلامعة العربية املفتوحة

د .حسني محمد أبو رياش
د .خالد محمد اجلندي
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