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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت
كيد للتحديث المعلوماتي . الكتاب خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأ

في هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية  
السيكولوجية(النفسية)في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  

 .والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية
  

ع دار  2010 إب)ا'	& ح$ات،ص�رت ��ع�ه االولى في عام  ه�ا ال��اب م تأل	� د. ع��هللا
صفAة. وتB5?C م13�Aات ال��اب خ?<ة  159جل	9 ال8مان لل45) وال�3ز1ع، 0قع ال��اب في  

  وح�ات�3زعB على ال3A5 ال�الي :
 
 
 
 
 

  :قائ�ة ال��اجع  

o ) لف إلىH?رجع ال IJان أح�ثها:10ُذك)ت ال?)اجع في نها0ة ال��اب؛ حS ،ة	T(م)اجع ع (  

 )،VJ�W1ة وال�(X5ال :(Jاب عادات العقل وال�ف��S2005.?ة ع?3ر	امي و أمW: ی3سف ق�	تأل ،(  

  وأق�مها �Sاب:

   )، تأل	�: جهاد ج?Jل2001ارات ال�ف�J)، (الع?ل	ات ال�ه5	ة ومه

o )ان أح�ثها:60وS ،ا	م)جًعا أج�5ً (Self-Efficacy: A Key to Improving the 
motivation of struggling, by: Morgolis&Mccabe. (2004).  

 .Problem Solving & Intelligence, by: Rowe. (1985)وأق�م م)جع:

  ال�ف�ات  ال�حة

  19إلى  3م   األولى
  53إلى   23م   ال�ان�ة 
  76إلى  57م   ال�ال�ة
  87إلى  79 م  ال�ا�عة

  133إلى  91م   ال�ام�ة

من أبرز االتجاهات التربوية  
التي تتطلبها تحديات عصر  
العولمة، ويمكن تعريفه بأنه  
اتجاه عقـلي لدى الفرد يعطي  
سمة واضحة لنمط سلوكياته  
ويقوم على استخدام الفرد  
لخبراته السابقة وتوظيفها في  
مواقف مشابهة وتجارب  
مطابقة عن طريق ممارسات  
ذهنية معينة كالمثابرة وحل  
المشكالت وغيرها  
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  لمحة عامة عن الكتاب:  

ه�ا ال��اب ع م3Aر1 ه?ا (عادات العقل والفاعل	ة ال�ات	ة)، وفي ح�ی�5ا ع ال?3Aر األول ی��Aث 
ن$� أنه م أب)ز االت$اهات ال�)13Tة ال�ي ت�Wل�ها ت0�Aات ع�) الع3ل?ة، و1?� تع)1فه �أنه ات$اه عقلي 

ا�قة وت�3	فها في ل�� الف)د 0عWي س?ة واضAة ل5?� سلS3	اته و1ق3م على اس���ام الف)د ل��)اته ال<
م3اقف م4ابهة وت$ارب مWا�قة ع �)V1 م?ارسات ذه5	ة مع5Jة Sال?�اب)ة وحل ال?�4الت وغJ)ها 
واالس�فادة م5ها ل�AقVJ اله�ف ال?Wل3ب، وأص�BA عادات العقل ض)ورة ت)13Tة ملAة وصار ل8اًما على 

 إ0الئها األه?	ة في الع?ل	ة ال�عل	?	ة وال س	?ا في ال?5J13T(ف3ر1ة ال� B>	ات عادات العقل ل(Jاهج، وتأث
و�ن?ا تأخ� وقB �13ًال وت5?3 �ال??ارسة وال?)ان واالس�?)ار ل�غ�و في نها0ة ال?Wاف تلقائ	ة وعف13ة، وه�ا 

عادات العقل ت4�ه ال�Aل ال�� ُت5<ج خ3J�ه Sل ی3م ح�ى �0�ح ما أشار إل	ه ال��J) ال�)�3T ه3رس?ان "
�قل ال��اب ل	�Aث5ا ع الفاعل	ة ال�ات	ة و3Sنها ج8ء م ال?�3نات ال?3Aر1ة . ث& انس?	ً�ا، و�1ع� قWعه"

 ال?ع)فة والع?ل س3ف ت�3س� ��4ل J�S) لل��4	ة وهي ب5اء رئ	<ي ألداء ال<ل3ك؛ ألن Jالعالقة ب
 .�ف�)ة الفاعل	ة ال�ات	ة

  
  تلخيص مقدمة الكتاب: 

'	& وم3ض3عات عل& ال5ف9 ال�)�3T ذات ت?3Aرت ال?ق�مة ح3ل أن ال��اب �3A0 معال$ة ل�ع� ال?فا
العالقة �ال�عل& وال�عل	& في األوضاع ال?�رس	ة، وق� ت�3ن ال��اب م خ?9 وح�ات، ش?لB ال�الث األولى 

 ع الفاعل	ة ال�ات	ة. Jت(Jاألخ Jعادات العقل، وال3ح�ت  م5ها ش)ًحا مف�ًال ع
  

  ع اآلتية:الوحدة األولى: في هذه الوحدة تناول المؤلف المواضي
  ):4إلى 3مقمة ع� ال�حة(م�

ت�AثB ال?ق�مة ع أه?	ة ت5?	ة مهارات ال�ف�3S (Jنها ت<اع� على ب5اء ش��	ة ف)د0ة عقل	ة وناق�ة؛ 
وه�ا �0ُ<� ال?�عل& ال�اف 	ة ال�ات	ة في ال�J�Aل وال?ع)فة؛ وه�ا X0ه) الAاجة ن3A عادات العقل الW45ة 

ال�اخل	ة للف)د. ث& ان�قل �ال�AیI ع الفاعل	ة ال�ات	ة 3Sنها أه& مA)ك  ال�ي ت)ت�8 على الع?ل	ات العقل	ة
 الف)د ال3اح� نف<ه، وتقاس �اع��ارها ت3قعات JTالف)وق الف)د0ة �اخ�الف ال5اس وS ة، وهي	ات ال�اف 	لع?ل

  م�Aدة ت)ت�� �<ل3ك م�Aد في م3قف م�Aد.
، Sٌل م5ها ت?3Aر في أن العادات تW)ق ال�احI لع�ة تعار�1):6إلى 5م�(تع�+* عادات العقل

  العقل	ة:

 ماهي إال ت)ت�J وتX5	& للع?	ات العقل	ة (تع)3S �1س�ا وSال	¤). -
- .(85S(J(تع)�1 ب IATو (Jل� تف�W3 م�4الت ت�Aن�اج اس�$ا�ات الف)د ن 
ت�3	� الع?ل	ات وال?هارات ال�ه5	ة ع�5 م3اجهة خ�)ة ج�ی�ة وجعلها عادة �فعل ال��ر�1  -

 �1 ج3ل?ان وجالت3رن وT)ای).وال��)ار(تع) 
ووضع ال�ات� تع)1ًفا شامًال لعادات العقل م ال�ع)1فات اآلنفة ال�S)، �أنها: عادات مع)¦	ة ت3جه 

 وت<اع�ه في ال�)8JS على األول13ات األه&.Jه�ف مع VJقAف8ه لل�عل& ول�Aسل3ك الف)د وت 
  

  ):17إلى 6وصف عادات العقل(م�

�الك ال?عل3مات فق�؛ بل والع?ل علJها واس���امها في ال45ا�ات العقل	ة أن عادات العقل ال تع5ي ام
  ، و�ه) ذل¤ م خالل اس���امها في:والع?ل	ة

اح�)ام األدلة، إرادة ال?��5ي للع�ی� م عادات ال�ف�S (Jا:  كال�6هج ال�67ي ال�5+4انيال?5اهج:   -

أصبحت عادات العقـل ضرورة  
صار لزاًما على  تربوية ملحة و 

التربويين إيالئها األهمية في  
العملية التعليمية وال سيما في  
المناهج

تأثيرات عادات العقـل ليست  
فورية وإنما تأخذ وقت طويًال  
وتنمو بالممارسة والمران  
واالستمرار لتغدو في نهاية  
المطاف تلقـائية وعفوية

عادات العقـل تشبه الحبل  
يوم  الذي ُتنسج خيوطه كل  

حتى يصبح سميًكا، ويصعب  
قطعه
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ح�د س�ة أه�اف ت)13Tة في م$ال عادات  م6هاج ن=�ج�سي األم�+;�ة..، أما ال�<امح وال�ف�J) ال5اق�.
 .   أن X0ه) ج?	ع الWل�ة ق�رة على ت13W) مهارات ال��W	� للA	اة وس3ق الع?لالعقل، أه?ها: �$0 

 .في العل3م وال)1اض	ات وال��35ل3ج	ا 2061ال?4ار1ع ال�)13Tة: م4)وع  -
، م�ل?ا اه�?ام وت)8JS عل?اء ال5ف9 ال?ع)في، م خالل أ�Aاث ودراسات قام بها ع -J��د م ال�اح

اق�)ح (إل	اس) ع�ًدا م عادات العقل في ال?$ال االج�?اعي، إضافة لع�د م ال?هارات الA	ات	ة ال�ي 
اع�?�ها ب)نامج ت$)�1ي في م�رسة ن3Jهاف، وهي: (اإلدارة ال�ات	ة،حل ال?�4الت وات�اذ الق)ارات، 

 »	& م�علقة ب: (ال�ات، اآلخ)1، وال3اج�ات).االت�ال)، أما الª	& ال�ي ی5�غي ت�J?5ها للWل�ة فهي 
  ث& أورد ال?Hلف �ع� ال�ق<	?ات لعادات العقل، Sاآلتي:

 تق<	& های)ل إلى ثالثة أق<ام رئ	<	ة ی�ف)ع م5ها أق<ام ف)¬	ة. -
 تق<	& دان	ال8 ق<& عادات العقل إلى أرTعة أق<ام. -
  �عل	& ال�?<ةتق<	& مارزان3 ال�� اع��) عادات العقل Sأح� أ�عاد ن?اذج ال -

  

  ):19إلى 17العالقة ب=� الCDاء وعادات العقل والAف@=�(م�
 ی3ضح ال?Hلف ه5ا أن Sل م )ك3س�ا وSال	¤( ق�ما نX)ة نق�0ة مغای)ة لل�3رة ال�الس	�	ة ال<ائ�ة ع
 أن ت�5	فات ومقای	9 ال�Sاء تAاص) العقل وال�ف�J) ع�5 اإلن<ان وتأ�)ه J5J<ه، م�	اء ومقایSة ال�	ما'
��Aود مع5Jة ال 0?� ت$اوزها؛ 3Sنها ت�Aد مفه3م م�Aد ح3ل إم�ان	ة ال�Sاء(أ� أنها ت)8S على ال�& 

 ب�ل¤ إلى:J)، م<��ل�	9 ال�	ول  
 عادات العقل واالم�ان	ات الالم�5ا'	ة ل�13W) ال�Sاء اإلن<اني   -Jة ال$3ه)1ة ب	Wالعالقة ال�)ا�

 ل�قة ب�Sاء األ�فال وق�راته&. ال�ي ت$عل الف)د ی�A) في عال& اإلب�اع ع�5 ا
-  إم�ان	ة تعل& ال�Sاء 3Sن ال�ماغ 3W0ر نف<ه وفV ال�Jة ال�ارج	ة وتع?� خال0اه إلى م�18 م

 االرت�ا�ات.
�ل@ه ال4الL ع6 عم مع�فAه اإلجا�ة  -N ODل�ك ال�أنه م� األجT ال�S6 للCDاء م� خالل ال

Vة ذل+�X�Aال��ارسات ال@الس�;�ة ال Tا ت��C Lإلى معل�مات ال4ال �S6ال Zال����ة ول�                                                                            .
لى م�5هى اإلب�اع  والعWاء؛ �أن ن$عله ی�?)س على سB ع4)ة عادة عقل	ة ت?�5ه و1?� إ�0ال عقل إ

 م ال5ه3ض إلى أعلى ال?<�13ات.
 

  الوحدة الثانية: في هذه الوحدة تناول المؤلف المواضيع اآلتية: 
  اس�ع)ض عادات العقل ال<B ع4)ة، وهي Sاآلتي: ):35إلى23عادات العقل(م�

ء م5ه$	ات واس�)ات	$	ات ع�ی�ة وم�35عة في م3اجهة م��لف ال?�اب)ة: أ� الق�رة على ب5ا  
 االه�?امات.

ال��A& �ال�ه3ر: أ� ال�أني ومعاودة الX5) م)اًرا ع�ی�ة ق�ل ال3ص3ل إلى ح�& نهائي أو إجا�ة   
 م�<)عة
اإلصغاء ب�فه& وتعا�ف: فاإلصغاء فعل نق�� تأملي وع?ل ذه5ي معق�، وم�ل?ا قاال 3Sس�ا   

ی�عل& الWل�ة تعلVJ »	?ه& وأح�امه& وآرائه& وانA	ازاته& ل�J?�35ا م اإلصغاء ال5ق�� وSال	¤: "ن)�1 أن 
 لآلخ) وال�ف�J) ال?�A& ¦	?ا 0ق3ل3ن". 

ال�ف�J) �?)ونة: وتع5ي الق�رة على اس���ام �)ق غJ) تقل0�Jة في حل ال?�4الت وم3اجهة   
 ال�0�Aات.

ال?)ء أك�) إدراًكا ألفعاله ول�أثJ)ها على ال�ف�J) في ال�ف�J) (ف3ق ال?ع)في): و1ع5ي أن �0�ح   
 اآلخ)1 وعلى ال�Jة

ال�فاح م أجل ال�قة: وه5ا ی�SH على دور ال�)T	ة في ت?�5Jها لل²5ء م عادات الع?ل ال?<�)   

أهمية تنمية مهارات التفكير  
كونها تساعد على بناء شخصية  
فردية عقـلية وناقدة؛ وهذا  
ُيكسب المتعلم الدافعية  
الذاتية في التحصيل والمعرفة

أن عادات العقـل ال تعني  
امتالك المعلومات فقط؛ بل  
والعمل عليها واستخدامها في  

لية والعمليةالنشاطات العقـ

العالقة الترابطية الجوهرية بين  
عادات العقـل واالمكانيات  
الالمتناهية لتطوير الذكاء  
اإلنساني التي تجعل الفرد يبحر  
في عالم اإلبداع عند الثقة  
بذكاء األطفـال وقدراتهم
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 م أجل ال3ص3ل إلى مع)فة م�A?ة ت��ف �ال�قة وال)صانة �عJً�ا ع ال�ه3ر.
 ف ال�<اؤل و�)ح ال?�4الت و�عادة ب5ائها. ال�<اؤل و�)ح ال?�4الت: 0$� تعل	& اال�فال  
 تVJ�W ال?عارف ال?اض	ة على أوضاع ج�ی�ة: م خالل ت�3	� ال?ع)فة واالس�فادة م5ها.  
ال�ف�J) وال�3اصل وال3ض3ح ب�قة: ت)ت�8 ه�ه العادة على ال�3اصل اللغ�3، حIJ أن للغة دور مه&   

 في تع818 ال�)ائ� ال?ع)¦	ة وق�رات ال�ف�J) ال5ق��.
   ج?ع ال�	انات �اس���ام ج?	ع ال3Aاس: حIJ أن �ع� الWل�ة 0ع?ل3ن في إ�ار ضVJ م

االس�)ات	$	ات الA<	ة لAل ال?�4الت؛ به�ا أتى ال�أك�J على أه?	ة ت�3	� ال3Aاس وت5?	ة الق�رات 
 الA<	ة لل?)ء في ع?ل	ة ب5اء ال?ع)فة.

 م)ه3نة �ال3س� ال�� 0 	² ¦	ه الWفل.اإلب�اع وال�	ال وال�$�ی�: أن اإلب�اع عادة ذه5	ة وعقل	ة   
أن أج�ل ت\�Xة في العال^ هي الX�\Aة الAي 6A;Nفها االس�$ا�ة ب�ه4ة ور'�ة: وم�ل?ا تق3ل ال �ارة   

 فالAاجة ه5ا إلى اك<اب الWالب ح� االس�Wالع وال�3اصل مع العال& م ح3له&. الغ��ض،
ال?<Hول	ة واإلق�ام على األع?ال 3�0ن م  ال?<Hول	ة واإلق�ام على م�ا�)ها: أورد ال?Hلف أن تعل&  

 ال�غ)؛ وه�ا ما �0لV أج	اًال خالقة ب5اءة ال ت�4ى الف4ل وال ت)ه� م فعل ال?غام)ة.
 ال�ف�J) ال��ادلي: أك� ال?Hلف على ض)ورة ال�ف�J) �االت<اق مع اآلخ)1 والع?ل في م$?3عات.  
�ة ال?لAة في االس�?)     ار �ال�عل&، وه�ا أم) 0?� تأصJله في العقل.االس�ع�اد ال�ائ& لل�عل&: وال́)
 .مقرة الف�د على تقN^ ن�اذج م� ال�ل�ك تع� إلى ال��ور وال�Aعةإ0$اد ال�عا�ة:   

 عادات العقل والع?ل	ات ال?ع)¦	ة ومهارات Jان العالقة ب	3س�ا ل��S أن?3ذج Vلف وفH?ث& أوضح ال
ساس	ة م�ل ال��S)، االس��الل، ال�قJ	&...ی�& ض? ال�ف�J)، �أن اك�<اب وم?ارسة مهارات ال�ف�J) األ

  ع?ل	ات مع)¦	ة م�ل حل ال?�4الت وص5ع الق)ارات ال�ي ت<��5 ب�ورها إلى ام�الك عادات العقل.
  ): 46إلى  35خ�ائc عادات العقل(م�

�ة أو ال?Jل، الA<اس	ة، ام�الك الق�ر  ة، االل�8ام وأف)دها ال?Hلف وفًقا ل�3س�ا Sاآلتي: (الª	?ة، وج3د ال́)
أو ال�عه�، ال<	اس	ة).وذ3S (Sس�ا وSال	¤ أرTع س?ات لعادات العقل وهي: (اح�)ام الع3ا�ف، اح�)ام 
ال?3Jل ال�اصة والف)وق الف)د0ة، م)اعاة الA<اس	ة الف�)1ة، الX5)ة ال��امل	ة لل?ع)فة).ث& اس�W)د ال?Hلف 

أ�عاد ال�عل	&، حIJ ص5ف مارزان3 ال�عل& إلى  لل�S) أن عادات العقل ت)ت�� �ع�د م ال�)امج وم5ها ب)امج
  خ?<ة أ�عاد، Sال�الي:

ات$اهات و�دراكات إ0$اب	ة ع ال�عل&: ی)� مارزان3 أن ات$اهات الف)د و�دراكاته هي ال�ي ت�3ن Sل  )1
خ�)ة م خ�)اته، حIJ 0ع�ق� س?IJ أن ات$اهات5ا و�دراكات5ا هي أساس Sل إدراكات العال& وفه?ه، وه3 

 أن3اع ال�عل& وم��ر Sل اآلمال وال?�اوف وال�وافع. أساس ج?	ع
ت�امل ال?ع)فة: ق�م Sل م روملهارت ون3رمان ثالثة ن?اذج لل�عل&، ال5?3ذجان األوالن ه?ا  )2

اك�<اب ال?ع)فة وت)اك?ها وجعلها م�الحقة وم�5اغ?ة، أما ال5?3ذج ال�الI ه3 إعادة ال�5اءتع?VJ ال?ع)فة 
ل�عل	& ال$�J ل	9 ملء العقل �ال?عل3مات وال?هارات و�ن?ا 0ق�Cي إثارة وصقلها: 0ع�ق� مارزان3 أن ا

 ال�<اؤالت ع ه�ه ال?عل3مات وال?هارات و�عادة ص	اغ�ها.
 3�0ن ل�0ه ه�ف 0<عى  )3Jتعل?ه ح  م>ّA0ُ &اس���ام ال?ع)فة اس���اًما ذا مع5ى: إن ال?�عل

 J�4لها إلب)از الهام م غJ) الهام.ل�ªA	قه ی�Wل� تAل	ًال م�ع?ًقا ب�رجة أك�) ل�X5	?ها وت
عادات العقل ال?�5$ة: 0ع�ق� مارزان3 إن عادات العقل تHث) في Sل شيء نع?له، وعادات العقل  )4

  الC 	فة تHد� إلى تعل& ض 	� �غ� الX5) ع م<��3 الق�رة أو ال?هارة.
  ق�م 3Sس�ا وصف م3ج8، وهي Sاآلتي:): 53إلى  46ت��6ة عادات العقل(م�

 اإل0?ان  .1J3رش�Jف أن ج?	ع الWل�ة ل�یه& ق�رة على ام�الك مهارة ال�ف�J)، و1ع�ق� Sل م
 ان �اس�Wاعة أ� ش�¶ تق)1ً�ا أن A0قV اخ�الًفا في ت5?	ة مهارات ال�ف�J) �ال��ر�1 على J3رش�Jوف

 ت�J?5ها.

إمكانية تعلم الذكاء كون  
الدماغ يطور نفسه وفق البيئة  

ى  الخارجية وتعمد خالياه إل
مزيد من االرتباطات

من األجدى النظر للذكاء من  
خالل السلوك الذي يسلكه  
الطالب عند عدم معرفته  
اإلجابة الصحيحة وليس النظر  
إلى معلومات الطالب كما ترى  
الممارسات الكالسيكية  
.                                                                         التربوية ذلك

اإلبداع والخيال والتجديد: أن  
اإلبداع عادة ذهنية وعقـلية  
مرهونة بالوسط الذي يعيش  
فيه الطفـل
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 ال�ف�J) ه3 ه�ف ت)�3T ی5�غي ال<عي ل�ªA	قه ع �)V1 إتقان الWل�ة لعادات العقل. .2
م)احل ال5?3 ال?ع)في للWل�ة: حIJ 0$� أن ت�5اس� مهارة ال�ف�J) أو العادة العقل	ة ال?)اد  م)اعاة .3

 اك�<ابها م ق�ل الWل�ة مع م)احل ن?3ه&.
 أن 0ق�روا أف�ار ال�الم�J و1ع�ل3ها �اح�)ام  .4J?ال�ه�ی�: وعلى ال?عل إ0$اد بJة ص·	ة آم5ة خال	ة م

(Jة و41$عه& على ال�ف�� وال�ع�J) ع أف�اره& و51?ي ع�5ه& عادات العقل ال?�3ازنة. م?ا 0<اع� الWل
إ0$اد بJة تعل	?	ة غ5	ة �ال?�J)ات (ت3فJ) ال�	انات): ع �)V1 إرشاد الWل�ة ل?عال$ة ال�	انات  .5

وذل¤ �إج)اء ال?قارنات أو ال��5	� أو االس��الل و5Tاء عالقات س��	ة؛ م?ا ی3ف) م5اخ ی5?ي ه�ه 
 العادات.

إلى م�4الت ت���A ق�راته& ال�ف�J)1ة: م خالل وضع الWل�ة في م3اقف تعل	?	ة  تع)�1 الWل�ة .6
 ت<��عي م5ه& اس���ام Sل �اقاته& في حل ال?�4الت.

 ال5?�جة: ی�عل& الWل�ة �ال�قل�J وال?Aاكاة أك�) م تعل?ه& �ال�الم. .7
 

  الوحدة الثالثة: في هذه الوحدة تناول المؤلف المواضيع اآلتية:
اس�ع)ض ال?Hلف ع�د م االس�)ات	$	ات ال�ي ): 70إلى  57ت عادات العقل(م�اس�Aات�\�ا

  0<���مها ال?عل& في تق�0& عادات العقل، وم5ها اآلتي:
اس���ام أح�اث م)ت على �ع� ال��4	ات وع)ضها للWل�ة، أو ع)ض ت$ارب ل�ع�  .1

.JAال وال?�لWال8ع?اء واأل�S ات	ال��4 
 ل��4	ات ال�ي تق�م ن?اذج م ح	اته& ال�اصة.اس���ام الق�¶ ال?ع�)ة ع ح	اة ا .2
 اس���ام م3اقف خاصة �الWال� وأه�افه ال��4	ة. .3
ال?�4الت األكاد0?	ة: فهي تع��) إح�� أدوات ت�ر�1 العقل خاصة تل¤ العادات ال?)ت�Wة  .4

ائ¶ �ال�ف�J) ال5اق� وال�ف�J) اإلب�اعي، و�ن ال?�4الت األكاد0?	ة ذات ال?�3�A ال?X5& لها ثالثة خ�
 ت?8Jها وت<اه& في ت�ر�1 وتع818 ال�ف�J) ال5اق� واإلب�اعي، وهي:

 أنها ق3ة داف 	ة تA)ك الف)د إلى ال�عامل معها ومAاولة حلها.  . أ
أنها ت3ف) الف)ص ال�عل	?	ة وال�ي تع5ي االس�فادة م الف)ص ال?�احة أو اللXAات ل�ق�0& ال��)ة   . ب

 ال�عل	?	ة.
ق� أشار رو أن ال?4اكل ال�ي ت�Aاج إلى تف�J) ناق� أو ق�رتها على ال���A ال?ع)في للعقل و   . ت

إب�اعي تع��) م أفCل ال?3اقف ال�ي ت���A الق�رات ال?ع)¦	ة العقل	ة، S?ا أن ال�<اؤل ال?�5ج م أق�3 
أدوات العل&، حIJ ی)� 3Sس�ا أن اس�)ات	$	ة �)ح األسلة تغ)س في الWل�ة مع)فة وان4غاًال �عادات 

& م<�13ات األسلة وفًقا له3ل?8 إلى ثالثة م<�13ات: (أسلة ج?ع ال�	انات، أسلة العقل، وق� ت& تق<	
 معال$ة ال�	انات، أسلة ال�H�5 وال�ع?	& في ال4)ح وتVJ�W ال?فا'	&).

ی)� 3Sس�ا أنه ی�& تعل	& عادات العقل م خالل ال��W	� ): 72إلى 70تعل�^ عادات العقل(م�
  ال�الي:
 تعل	?	ة. الع?ل على تأس	9 ن�اجات .1
ت�Aی� ال?�3�A ال?ع)في لل�رس و1$� أن ت�3ن م3ض3عات ت�J) األسلة واألف�ار، وت��ف ه�ه  .2

 �3�Aه ومTت$ار Jال� م<ار إل0$اد عالقة بWال�، ت3ف) للWاه�?ام ال (J�ال?3اض	ع أو األسلة ب(ت
  ال�راسة، تق�م م�4الت ل& ی�& حلها، ت�Wل� م�ادر أول	ة وثان13ة).

 ?هارات ال?ع)¦	ة ال�ي ی5�غي أن 0?ارسها الWال�.الع?ل	ات وال .3
 عادات العقل ال�ي ی5�غي ت�J?5ها إلن$از اله�ف. .4
 تقJ	& األفعال واألق3ال ال�الة على تل¤ العادات أو ال?هارات. .5
دور ال?عل& م خالل ت�Aی� ال�VJ�W الع?لي، و�ثارة األسلة و�عWاء الWل�ة الف)صة ل??ارسة العادة  .6

االستعداد الدائم للتعلم: 
والرغبة الملحة في االستمرار  
بالتعلم، وهذا أمر يمكن  
تأصيله في العقـل

أن عادات العقـل ترتبط بعدد  
من البرامج ومنها برامج أبعاد  

ليمالتع

يرى مارزانو أن اتجاهات الفرد  
وإدراكاته هي التي تكون  
كل خبرة من خبراته، حيث  
يعتقد سميث أن اتجاهاتنا  
وإدراكاتنا هي أساس كل  
إدراكات العالم وفهمه، وهو  
أساس جميع أنواع التعلم  
ومصدر كل اآلمال والمخاوف  
والدوافع
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 العقل	ة. 
 الWال� م?ارسة ال45ا�ات ع?لً	ا، ال?�ادرة ال�ات	ة، ال?5اق4ة واح�)ام آراء اآلخ)1.دور  .7

  ): 73إلى 72م4Aلfات ت�ق=e عادات العقل(م�

م أجل تAقVJ عادات ت4غJل ال�ه وتقJ	& أدائه، الب� تAقVJ: (االس�ع�اد ال�ائ& لل�عل&، االنف�اح على 
S?�عل&، ال�5اجات ال3اق 	ة Sه�ف، ت�5ي اس�)ات	$	ة ال�X5	&  ال��)ات ال?��لفة، ت�5ي ف�)ة ت?8J اإلن<ان

 ال�اتي).
ول�لV بJة Sه�ه، 0<���م ال?عل?3ن ): 75إلى  73أه��ة وج�د ب=hة تف@=�+ة لغ�س عادات العقل(م�

  ال5اج3Aن األش�ال ال�?<ة ال�ال	ة:
، وال�ان	ة: �ع� أن ال�?B: وه3 على ثالث ف�)ات في االن�Xار: أولها: �ع� أن W0)ح ال?عل& سHاًال  -

 0ق�م الWال� ج3اً�ا، وال�ال�ة: �ع� أن 0ق�م الWال� سHاًال وتق�0& ال?عل& م�اًال لل�ف�).
 ل?عال$ة ال�	انات ع �)V1 ال?قارنات،  -J?خالل إرشاد ال?�عل ت3فJ) ال�	انات: م

 االس��الل...إلخ.
 للق�3ل: (االع�)اف، -Jإص�ار أح�ام: وه5اك ش�ل (Jغ  إعادة ال�	اغة). الق�3ل م
 و1ع5ي أن ال?عل& ال 0فه& ما 0ق3له الWال� (ت?اًما) وأنه �A0اج ل?�18 م ال?عل3مات. :االس�	Cاح -

وه5ا اس�ع)ض ال?Hلف وفًقا ل�3س�ا ): 76إلى 75الh=5ة ال��iة ال�6اسfة ل�4A+� عادات العقل(
ي: (ال$3 ال�في ال�افئ ال�اع& وSال	¤، أن ال�Jة ال�·	ة ال?5اس�ة ل�13W) عادات العقل ت��ف �اآلت

عا�·ً	ا لل?�عل&، Sل ال3Aاس 0$� أن ت�3ن عاملة �Jلة ال3قB، ال?�عل& ن�4 م4ارك، م�فاعل دائً?ا، 
مهارات ال?�عل& واه�?اماته م3Aر أنW4ة ال�عل&، ال?�عة وال<عادة م)ح� به?ا دائً?ا، XA0) دخ3ل ال�3ت) 

 ابلة لالس��?ار �فاعل	ة في نف9 ال3قB).والقلV إلى غ)فة ال�ف، Sل ال3Aاس ث?5Jة وق
 

  الوحدة الرابعة: تناول المؤلف في هذه الوحدة المواضيع اآلتية:
  ): 80إلى  79تع�+* الفاعل�ة الDات�ة (م� 

مع�ق�ات ال�4¶ ح3ل ق�رته على تX5	& وت5ف�J ال?�WWات العقل	ة ال?WلT3ة إلن$از اله�ف  هي
ال5قاش، �ع� ذل¤ تW)ق ل��ائ¶ فاعل	ة ال�ات وفًقا ل�?��5ي ث& اس�ع)ض ال�ع)�1 �ال4)ح و  ال?�Aد.

  وزم)مان، وهي (ح�ً?ا ذاتً	ا، م�ع�د األ�عاد، مع�?� على ال?�3�A، م�Aي، »	اسه ق�ل ال?ه?ة).
  ح�دها �ان�ورا �أرTعة م�ادر، وهي:): 83إلى  80م�ادر الفاعل�ة الDات�ة (م� 

 أوًال: ال��)ة "خ�)ة اإلتقان": وهي أه& الع3امل ل��Aی� الفاعل	ة ال�ال	ة ع�5 ال�4¶. -
 ش�¶ وش�¶ آخ).  -Jة مقارنة ب	ا: ال5?�جة_ ال��)ة ال��یلة: وهي ع?ل	ثانً 
 ثالً�ا: الق5اعات االج�?ا¬	ة: وهي م��لة �ال�4$	ع ال�� ی�18 الفاعل	ة وال���	� ال�� �0فCها. -
ف<3Jل3ج	ة: أ� إ0?ان الف)د �اآلثار ال?�)ت�ة على االس�$ا�ة الف<3Jل3ج	ة ه3 ما0غJ) را�عًا:الع3امل ال -

 الفاعل	ة.
وهي ع3امل ی)جعها ال?Hلف �أنها لها أث)ها في ت�Aی�  ):84إلى  83م�دات الفاعل�ة الDات�ة (م� 

  ا�·	ة).ال<ل3ك، وهي: (االخ�	ار، ال$ه� وال?�اب)ة، ال�ف�J) وات�اذ الق)ار، ردود الفعل الع
اس�3ضح ال?Hلف ع�ة مفا'	& ت4ا�ه الفاعل	ة  ):85إلى 83عالقة الفاعل�ة الDات�ة ��فا�k^ أخ�T(م� 

�� ال?�رك).C&: (ت3قعات ال35اتج، ال�ات، ال	5ه?ا، وه�ه ال?فا'Jة واالخ�الف ب� وجه ال4JّTة و	ال�ات  
ن�ة (م� Aات�ة العال�ة وال�Dلف إلى ل?قارنة ولفه& الفاع ):86إلى  85الفاعل�ة الH?ة ع?� ال	ة ال�ات	ل

 الفاعل	ة ال�ات	ة العل	ا وال�ن	ا وفV أرTعة ع5اص): الع?ل	ات ال?ع)¦	ة، ال�اف 	ة، الع?ل	ات االنفعال	ة، Jب
  ع?ل	ات االخ�	ار).

مJ4ً)ا ه5ا إلى ثالثة أ�عاد تع�) ع الفاعل	ة ال�ات	ة، وهي:  ):87أ�عاد الفاعل�ة الDات�ة (ص 
 ل�ات	ة ال?ع)¦	ة، الفاعل	ة ال�ات	ة االنفعال	ة، الفاعل	ة ال�ات	ة ال<لS3	ة).(الفاعل	ة ا

إن المتعلم ُيحّسن من تعلمه  
هدف يسعى    حين يكون لديه

لتحقيقه يتطلب تحليًال متعمقـًا  
بدرجة أكبر لتنظيمها  
وتشكيلها إلبراز الهام من غير  
الهام.

يعتقد مارزانو إن عادات  
العقـل تؤثر في كل شيء  
نعمله، وعادات العقـل  
الضعيفة تؤدي إلى تعلم  
ضعيف بغض النظر عن  
مستوى القدرة أو المهارة

على المعلمين أن يقدروا  
فكار التالميذ ويعدلوها  أ

باحترام مما يساعد الطلبة  
ويشجعهم على التفكير  
والتعبير عن أفكارهم وينمي  
عندهم عادات العقـل  
المتوازنة

المشكالت األكاديمية: فهي  
تعتبر إحدى أدوات تدريب  
العقـل خاصة تلك العادات  
المرتبطة بالتفكير الناقد  
والتفكير اإلبداعي
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  الوحدة الخامسة: تناولت المواضيع التالية:

  ):91صفات األف�اد الDی� لیه^ إح�اس ق�O وض�m* �الفاعل�ة الDات�ة(ص 

ال?4اكل �)ح ال?Hلف �ع� ال�فات ل?   ل�یه& إح<اس ق�3 �الفاعل	ة ال�ات	ة، Sأن: (ی)ون 
 إتقانها، ی�عاف3ن �<)عة م ال�5<ات واإلح�ا¿...إالخ) ال�ی ل�یه& إح<اس ض 	�، Jهام ی�ع?S ة�ال� 

  كأن: (ی�$3�5ن ال?هام ال� �ة، 0فق�ون ال�قة في ق�راته&)

 للفاعل	ة ): 92الفاعل�ة الDات�ة األكاد��Nة(صJ?وهي: أن ف�)ة ال?�عل J�Wلف ب5قH?وعّ�) ع5ها ال
0ع3د ل��)اته& ال<ا�قة، تع�?� الفاعل	ة ال�ات	ة على ما 0ال»	ه ال?�عل& م دع& م ق�ل ال3ال�ی ال�ات	ة 

.J?وال?عل  
ر+Z ال\امعي( م�Aعلقة �الAال?�)جات ): 95إلى  93اآلثار ال�  ه5ا أن ال4ع3ر �الفاعل	ة مJب

J) ال��ر�1، ت35ع ال�غ�0ة ال)اجعة، الª	?ة في ال?)احل ال?��)ة م ال��)ة ال��ر1<	ة، و1?� تق�13ه ب( ت3ف
  ال�ع& االج�?اعي). 

�أنه ال�A& على ق�راته& في ال�أثJ) على ): 96إلى  95إح�اس الفاعل�ة الDات�ة ع6 ال�عل�=�(م�
 وذو� ال�اف 	ة ال?��ن	ة، S?ا اس�3ضح �ع� Jالب ال�ع�Wالب، ح�ى أول¤ الWة وتعل& الSم4ار

.J?الء ال?علHال�فات له  
أوضح ال?Hلف أنه ل�AقVJ ذل¤ 0$� ): 98إلى  �96ة الDات�ة داخل ال�ف�ف الراس�ة(م�الفاعل

 وضع م5ه$	ة ل18ادة الفاعل	ة ال�ات	ة للWل�ة م خالل م$?3عة اس�)ات	$	ات، ول�ي ت�3ن Jعلى ال?�رس
  فعالة الب� على ال?�عل?3ن ال?��ن3Jن أن ی3A$5ا في ال?هام ال�ي ی�3قع3ن الف4ل فJها.

اس�ع)ض ال?Hلف ت$)�Tه ال��4	ة في سل¤ ال��ر91 ورWTها ): 100إلى  98ش���ة(م�شهادة 
 أن ل�5اء وغ)س الفاعل	ة ال�ات	ة ع�5 الWالب مه& ع �)V1: (ب5اء ال�3قعات العال	ة َّJب IJة، ح	ة ال�ات	الفاعل�

  أن?3ذج وق�وة له&). للWالب، ال�عل& �ال?)ا»�ة؛ أ� أن 0فعل ال?عل& ما 0ق3ل والع�9 و�Tل¤ ی���ه الWالب
وهي أرTعة Sاآلتي:): 105إلى  100اس�Aات�\�ات ل��اعة ال4لfة على ت�4+� ت�قعات الفاعل�ة الDات�ة(م�

 ال�عل& ال<	اقي: وه3 م4ارSة ال?ع)فة اج�?ا¬ً	ا وال�ف�J) 3�0غه الع?ل مع األدوات وال�عل&. -
-  �Tوث.ال�عل& القائ& على حل ال?�4الت: و3�1ن اله�ف م5ها ه3 ر�Aال�عل& �?�ان ال 
ال�عل& ال?3جه م$�? ً	ا: وه3 ال�عل& على م4)وع في م�ان الع?ل وال�ل?�ة ال?ه5	ة، وذS) ال?Hلف  -

 J?ة وال?عل� الWلJ8 ال�عل& في م3قع الع?ل م5ها: (ت3ضع أه�اف ال�عل& �االش�)اك بJ?ت (Jس�ة معای
 لªA	قي...إلخ).والS(4اء م ال?$�?ع، ت)8S ال?4ار1ع على م4اكل العال& ا

-  ال)ص� وال�ق13& ال�اتي: ر8S ه5ا على دور ال�ق13& ال�اتي في إعWاء مع5ى ل?ا تعل?3ه الWل�ة م
 مهارات وق�رات، S?ا 0ع8ز م ت3Wر الWل�ة ال�3	في.

ح�دها ال?Hلف �أرTع ع?ل	ات تHث) على ): 116إلى  105الع�ل�ات الAي تtu6 الفاعل�ة الDات�ة(م�
  وهي: الفاعل	ة واألداء،

الع?ل	ات ال?ع)¦	ة: أن آثار االع�قاد �الفاعل	ة ال�ات	ة ت��� أش�اًال م�35عة؛ ال��J) م سل3ك   . أ
األن<ان الهادف ی�& تX5	?ه م خالل ال�ف�J) ال?<�V �األه�اف ال?)غT3ة و�1أث) ت�Aی� األه�اف 

 ال��4	ة �ال�قJ	& ال�اتي.
��4ل مع)في، وه5ا ثالثة أش�ال لل�وافع  ع?ل	ات ال�اف 	ة: أن معX& الفاعل	ة ال�ات	ة ت��3ن   . ب

ال?ع)¦	ة بBJ5 ح3لها نX)1ات ك: اإلس5اد ال<��ي وت3قع ال�5ائج، واأله�اف ال?�رSة والX5)1ات ال?قابلة لها 
 فهي نX)1ة: اإلس5اد، الª	?ة ال?�3قعة ونX)1ة اله�ف.

 ال?Hلف أن ال��3رات ال�ات	ة ع الفاعل	ة ال�ا  . تÁJة: ب	·�ات العا	الع?ل ت	ة ال�ي ت?� األف)اد م
 .Vا في إدارة القل	<ً	ة على اإلجهاد تلع� دوًرا رئ(W	>م?ارسة ال 

ع?ل	ات االخ�	ار: Sل?ا ارتفع م<��3 ت�3ر الفاعل	ة ال�ات	ة Sل?ا زاد م$?3عة ال�	ارات ال�3	·	ة   . ث

عادات تشغيل    من أجل تحقيق
الذهن وتقييم أدائه، البد  
تحقيق: (االستعداد الدائم  
للتعلم، االنفتاح على الخبرات  
المختلفة، تبني فكرة تميز  
اإلنسان كمتعلم، النتاجات  
الواقعية كهدف، تبني  
استراتيجية التنظيم الذاتي).

أن فكرة المتعلمين للفـاعلية  
الذاتية يعود لخبراتهم  

الفـاعلية    السابقة، تعتمد
الذاتية على ما يالقيه المتعلم  
من دعم من قبل الوالدين  
والمعلمين

يجب على المدرسين وضع  
منهجية لزيادة الفـاعلية  
الذاتية للطلبة من خالل مجموعة  
استراتيجيات، ولكي تكون  
فعالة البد على المتعلمون  
المتدنيون أن ينجحوا في  
المهام التي يتوقعون الفشل  
فيها.

أن لبناء وغرس الفـاعلية  
الذاتية عند الطالب مهم عن  
طريق: (بناء التوقعات العالية  
للطالب، التعلم بالمراقبة؛ أي  
أن يفعل المعلم ما يقول  
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 ال�ي 0ع��)ها الف)د، وزاد اه�?امه بها وزادت ف)ص ن$احه فJها.
  ): 121إلى  6116ات\ة ع� اعAقاد مAفائل �الفاعل�ة الDات�ة(م� الف�ائ ال�i�@Aة ال

أم�55ا تل�	¶ ما أورده ال?Hلف في ه�ه ال$8ئ	ة �أن ه5اك أن3اع م ال��4	ات Sال5اجح وال?غام) 
واالج�?اعي وغJ)ه& ل�یه& ت�3ر م�فائل �ق�رته& على ال�أثJ) في ح	اته&، وال�0�Aات في الA	اة ت�Wل� 

  ن�اج تغJ�S (JJ) و�ح<اس ج?اعي �الفاعل	ة ال�ات	ة.جهً�ا ج?ا¬ً	ا إل
  ): 133إلى  121ت��6ة وم�ارسة الفاعل�ة الDات�ة مT ال��اة( م�

م45أ االح<اس ال��4ي �الفاعل	ة: ت�Aث S	� أن ال)ضع 5�0ع3ن آثاًرا �أع?اله& م خالل  -
  ل�ات	ة.خ�)اته& االس��4ا¦	ة ت3ف) له& األساس األولي ل�13W) ال4ع3ر �الفاعل	ة ا

ال?�ادر العائل	ة للفعال	ة ال�ات	ة: 0$� أن ��0<� األ�فال مع)فة ذات	ة ع ق�راته& في ال?$االت  -
  العل?	ة ال?��لفة, وت�?3Aر أول ال��)ات في الفاعل	ة ال�ات	ة ح3ل األس)ة تلJها ج?اعة األق)ان.

)ات اخ��ار الفاعل	ة ت3س	ع الفاعل	ة ال�ات	ة م خالل تأثJ)ات األق)ان: دور J�S) في تغJ) خ� -
ال�ات	ة ع�5 األ�فال, ف? خالل األق)ان ی3سع3ن مع)ف�ه& ال�ات	ة �ق�راته&, و��1م األق)ان ع�ة و�ائف 

  مه?ة للفاعل	ة ال�ات	ة.
ال?�رسة ب3صفها م45أ للفاعل	ة ال�ات	ة ال?ع)¦	ة: تع?ل ال?�رسة ب3صفها ال�Jة األول	ة لالك�<اب  -

  ال�فاءات ال?ع)¦	ة.وال?�ادقة االج�?ا¬	ة على 
ن?3 الفاعل	ة ال�ات	ة م خالل ال��)ات االن�قال	ة ال?)اهقة: ع�5ما 0ق�)ب ال?)اهق3ن م مWال� ال�ل3غ  -

فإنه& 0$� أن ی�عل?3ا تA?ل Sامل ال?<Hول	ة ع أنف<ه& في Sل أ�عاد الA	اة, ول�ي A0قق3ا ذل¤ علJه& 
  تS (13Wفاءات ج�ی�ة واع�قاد �الفاعل	ة ال�ات	ة.

الفاعل	ة ال�ات	ة واه�?امات ال�ل3غ: اس�3ضح ه5ا ال?Wال� ال$�ی�ة له�ه ال?)حلة م ش)اكات دائ?ة  -
 وعالقات ومه5ة, وأن االع�قاد �الفاعل	ة ال�ات	ة 0<اه& في تS (13Wل ذل¤.

  
  المالحظات على الكتاب:

   ال�ي �ه)ت في  �اتاإلN\اب�ع� االن�هاء م إع�اد ه�ا ال�ل�	¶ وج�ت ال�ارسة أن ه5اك ع�د م
  ه�ا ال��اب( وذل¤ �ال)ج3ع إلى ال?3اصفات الالزم ت3اف)ها في ال��� ع�5 تأل	فها) وهي:   

o .3اه�A?ة ل� ت)� ال�ارسة أن ال�3رة ال?3ج3دة على غالف ال��اب م5اس
o .3اه�A?شاملة ل BانS مق�مة ال��اب 
o .�Jمقاس ال��اب وح$?ه ج 
o  وزنه م5اس� وم)اعي لل4)و¿ ال3اج� ت3ف)ها في ذل¤ .ت�3قع ال�ارسة أن ن3ع ال3رق ال�اخلي و 
o   .�(Jاألسل3ب ال�ع�  أسل3ب ال?Hلف Sان ج�J وواضح وم��ع� ع
o   �3 على�Aل ف�ل ورقة فاصلة تS لف ب�ا0ةH?ان ال��اب مق<& إلى وح�ات ووضع الS

   .�Jج �Jع5اص)الف�ل، وه�ا ت)ت 
o   ًAً�ا وواضJان جS ات ال��ابAال?)اجع في صف VJا.ت3ث 
o    ةAواض BانS ه�ه ، قائ?ة ال?)اجع BانSا، و	ها ه$ائً�Jلف ب3ضع ال?)اجع وت)تH?قام ال IJح

 ال?)اجع ق�0?ة وح�ی�ة (ن3عا ما ) ع)T	ة وأج�5	ة.
o .ا ومقاسه م5اس�Aًان واضS ال�� 
 

 ومن سلبيات هذا الكتاب:   
ل ���ا�ة مق�مة م5ه$	ة ال��اب في ع)ض ال?3ض3عات ل& ت� م3ح�ة حIJ ب�أ في �ع� الف�3  

 وفي نها0ة �عCها خالصة، إال أنه ل& ی��ع ه�ا األسل3ب مع �ع� الف�3ل.
ت& اس���ام م�Wلح ( وح�ات ) ع3ًضا ع ف�3ل؛ واألج�� أن ی�& وضع ال?�Wلح ال�اني ألن  

والعكس وبذلك يتخذه  
.الطالب أنموذج وقدوة لهم)

أن التصورات الذاتية عن  
الفـاعلية الذاتية التي تمكن  
األفراد من ممارسة السيطرة
على اإلجهاد تلعب دورًا  
رئيسيًـا في إدارة القـلق

كلما ارتفع مستوى تصور  
الفـاعلية الذاتية كلما زاد  
مجموعة الخيارات الوظيفية  
التي يعتبرها الفرد، وزاد  
اهتمامه بها وزادت فرص  
نجاحه فيها

هناك أنواع من الشخصيات  
كالناجح والمغامر واالجتماعي  

ائل  وغيرهم لديهم تصور متفـ
بقدرتهم على التأثير في  
حياتهم، والتحديات في الحياة  
تتطلب جهًدا جماعيًـا إلنتاج  
تغيير كبير وإحساس جماعي  
بالفـاعلية الذاتية

يجب أن يكتسب األطفـال  
معرفة ذاتية عن قدراتهم في  
المجاالت العلمية المختلفة, 
وتتمحور أول الخبرات في  
الفـاعلية الذاتية حول األسرة  

ا جماعة األقرانتليه
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 الف�ل أش?ل وأع& م Sل?ة وح�ة.
ل��S 3 ع35اًنا لل3ح�ة  ال ت3ج� ع5او1 لل3ح�ات، و�ن?ا اك�فى ال?Hلف ب�S) ع�د ال3ح�ة؛ و1فCل 

 ح�ى ی	<) على القارÂ الق)اءة وت�3ن ال?3اض	ع غJ) م��اخلة.
  

  مقترحات للتطوير:
  �3Aة ال�ي ت���A0 ل3 اح��3 ال��اب على جان� ع?لي ت�W	قي �ع� Sل وح�ة، خاصة ال3ح�ة ال�ال

ف)اده  �اإلسهاب م3ض3ع Sـ (اس�)ات	$	ات عادات العقل)، وال3ح�ة ال�ام<ة ال�ي ت�3A م3ض3ع م?� إ
ب3ح�ة ��A ذاتها، وه3 (ت5?	ة وم?ارسة الفاعل	ة ال�ات	ة م�� الA	اة)، ل�J& فJها ال�ع?V �عادات العقل في 
كل م)حلة وS	·	ة إسقا�ها ع?لً	ا �ال��ر�1 وال??ارسة؛ خاصة وأن لل$ان� الع?لي أه?�Jه ال��)� ل	9 فق� 

 ?ا أCً0ا في سه3لة فه& ال$ان� الX5)�.في تعل& S	·	ة ال��ر�1 وت5?	ة  ه�ه العادات، إن
  IJ5ه&؛ حJالعالقة ب (Sأن ی�S ة	ة ال�ات	ة والفاعل	العادات العقل Jا ب?	¦ �T(لف أن یH?كان األج�� �ال

0?�55ا الق3ل أن عادات العقل والفاعل	ة ال�ات	ة ه?ا وجهان لع?لة واح�ة ن3A رقي وتق�م ال��4	ة الف)د0ة الف�ة؛ 
اعل	ة ال�ات	ة ن$� أنها ال?A)ك األساسي ن3A اك�<اب العادات العقل	ة �ال�3رة االولى، وهي فل3 ت?ع5ا في الف

ال�ي ت�فع �الف)د ن3A اإلن$از وال?�اب)ة في األم3ر، أما عادات العقل ف�ع?ل على ش�A إم�ان	ات الف)د العقل	ة 
 الها.وال�ه5	ة ن3A تAقVJ األه�اف في الA	اة �اخ�الف م<�13اتها وصع�T3ها وأش�

 
أنه حقـًا كتاب جدير بالقراءة وننصح به كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من علماء  
النفس وطالب الجامعة وتحديدًا من كليات التربية والدراسات العليا والباحثين التربويين  

 المهتمين بالبعد السلوكي.

أن عادات العقـل والفـاعلية  
الذاتية هما وجهان لعملة  
واحدة نحو رقي وتقدم  
الشخصية الفردية الفذة؛ فـلو  
تمعنا في الفـاعلية الذاتية نجد  
أنها المحرك األساسي نحو  
اكتساب العادات العقـلية  
بالصورة االولى، وهي التي  
تدفع بالفرد نحو اإلنجاز  

موروالمثابرة في األ

أما عادات العقـل فتعمل على  
شحذ إمكانيات الفرد العقـلية  
والذهنية نحو تحقيق األهداف  
في الحياة باختالف مستوياتها  
.وصعوبتها وأشكالها

كامل النص:   رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR106MaanHabitsOfMind.pdf 

  
 

 

 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  
 انجازات الموقـع العلمـي

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      
 

  صفحة االستقبال  -
http://www.arabpsynet.com/   

  : نفسانيـــــــــــونالرابــــــط االول  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2   

 مجــــــــــــــــــالتالرابــــط الثانـــي:  -
=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2   

 كتـــــــــــــــــــب الرابــــط الثالـــث:  -
current_c2=4http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&  

  معاجـــــــــــــــــم الرابــــط الرابــــع:  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5  

  مــــــــــــــراتمؤت الرابـط الخامــس:  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6   

 جمعيـــــــــــــــاتالرابـط السـادس:  -
://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7http   

 وظائــــــــــــــف الرابـــط السابـــع:  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8  
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