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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت

ور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي . الكتاب خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو مح
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

  
م ع� 2015تأل&% د. خال� ب� دمحم ب� م ��د ال�ا�غي، ص�رت ��ع�ه األولى في عام ال��اب م�   

 صف ة، واح��A على خ�@ة ف<�ل على ال> � اآلتي: 224م�78 دی5�ن� ل�عل&2 ال�ف�0�، /قع ال��اب في 
 ال�ف	ات الف�ل

 54إلى  17م�  )ال�ماغ وال�عل2األول (
 112إلى  57م�  )العادات العقل&ةالHاني (
) IالHةال&J150إلى  115م�  )ال�اف 
 180إلى  153م�  )دافJ&ة اإلنLازال�ا�ع (

) PامQ5ي لعادات الRنامج ال��ر�ال5
 )العقل و دافJ&ة اإلنLاز

 210إلى  183م� 

 
 

 مق�مة م���ة
 أك�م>ا هللا تعالى �8]� و فZل>ا على ج�&ع مQل�قاته ب>ع�ة العقل ال�ي أم�نا ب�عای�ها وحفVها ، و8�ا

0� م� ال�عل�مات و األس�ار العV&�ة لع�ل ال�ماغ و ق�راته م�ا جعل ه>اك Hة ال�Hاأل� اث ال �ی bك]ف
 ��ق م�Qلفة و ق� ر78 ال��اب على أه�&ة ت�ف0d� ال�ماغ e&[<ام �ال��رب على ت�حاجة ماسة لاله�

0�ات و ال5�امج ال�عل&�&ة ال��رس&ة ال�ي ت�78 على أه�&ة العادات العقل&ة ال�ي ت]Lع اH�ل�عل2 و ته�2 �ال
ال�وافع ال�ي ت@اع� على فه2 سل�ك الdالب و الع�امل ال� ف7ة و ال�jث�ة g&ه ، 8�ا اه�2 ال��اب على 
ع�ل ب�امج خاصة ب�>�&ة عادات العقل ودافJ&ة اإلنLاز ال�ي /d�ح لها ال�عل��ن و الdل�ة ب�عي وص�رة 

أكرمنا هللا تعالى كبشر و  
فضلنا على جميع مخلوقـاته  
بنعمة العقـل التي أمرنا برعايتها  

ما كشفت  وحفظها ، وك
األبحاث الحديثة الكثير من  
المعلومات و األسرار العظيمة  
لعمل الدماغ و قدراته مما جعل  
هناك حاجة ماسة لالهتمام  
بالتدرب على تنشيط الدماغ  
بطرق مختلفة  

إن بناء سعادة المجتمعات  
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 دائ�ة.
 

 مل� ال��اب.
�وات ال�]�Rة ال�اr&ة ال�ي ت�ل�ها وق�رتها على اإلن�اج واالب�اع إن ب>اء سعادة ال��L�عات Hة �الdت��م

، و م� ه>ا 8ان ال�عل&2 والی7ال ض�ورة ل�>�&ة االن@ان ، وأداة إلقامة ال��L�عات ال��ق�مة ، ومع ال�غ0�ات 
ن � ال>2V ال@�Rعة و ال�ق�م ال�ع�في و ال��>ل�جي الهائل الvw غ0� أن�اt ال &اة ، اتLهb األنVار 

�ل&اتها في ب>اء الف�د ال���ازن ، فLاءت أه�&ة تعل&2 مهارات ال�ف�0� في x@�� م��Rة ومjس@اتها ل�قy�ال�
 bس�8�ت>�&ة الع�ل&ات الwه>&ة وم>ها جاءت م5�رات اع��ار ب�نامج عادات العقل واس��Qامه والvw ألفه آرث

�ك األف�اد ی�dل{ ان�Zاt للعقل ، حI0 ت<�ح و ب�0اكال&| وأ�ل} عل&ه عادات العقل م]0�g �R&ه أن سل
� ان��اهًا وذ8اء ، فالغ�ض م� عادات العقل ه� م@اع�ة ال���0y 8ي /ع�ل�ا في اتLاه هwه Hأفعاله أك
 �R�dالب ت@اع�ه2 على تdن و ال��عة سل�8&ات /@عى ن �ها ال�عل��Lق�م م/ �العادات العقل&ة ، فه

�ا م>��0L ،وت�Z�� عادات العقل اوصافًا ل@�ة أف�اد ذوv ان��اه عال /@�ده2 ال�عاو [&J&g ن و ال�عا�ف
ع]� خاص&ة ع� 8&�&ة ت<�ف ال�]� ع>�ما /@ل��ن سل�8ا ذ8&ا، فهwه  العادات هي سل�8&ات ت@��Qم 
في م�اضع م�Qلفة ت�5أ م� الف�د وت�>امى ل�]�ل ال��L�ع وهwه العادات هي ( ال�Hاب�ة ، ال� �2 �ال�ه�ر، 

�ونة ، وال�ف�0� ح�ل ال�ف�0� (ف�ق ال�ع�في) وال�فاح م� أجل واالصغاء ب�ف�� �ه2 وتعا�ف ، وال�ف�0
ال�قة ، وال�@اؤل و��ح ال�]�الت ، وت05d} ال�عارف ال�اض&ة على أوضاع ج�ی�ة ، و ال�ف�0� و 
 ال��اصل ب�ض�ح ودقة ، وج�ع ال5&انات �اس��Qام ال �اس وال�<�ر و االب��ار ، واالس�Lا�ة ب�ه]ة و
�لة ، إ/Lاد ال�عا�ة و ال�ف�0� ال��ادلي ، واالس�ع�اد ال�ائ2 لل�عل2 x@م �ر��ة ، واالق�ام على مQا�

.(� ال�@��
و�ذا 8انb دراسة ال�افJ&ة تع�5� م� ال� اور األساس&ة في عل2 ال>فP، فإن دافJ&ة اإلنLاز ت�Hل أح� 

�ان{ ال�ه�ة لل�ع�ف على أث� ال5�نامج ال��ر5Rي لعادات الLد ال�عقل، 8�ا ت�8j ال�راسات أن اتLاهات الف
ودافع�0ه لإلنLاز لها ال�ور ال�05� في ح&اته االج��اr&ة وال>ف@&ة وسل�8ه، ف�ل سل�ك وراءه دافع أو دوافع 
�جه سل�ك الف�د فهي تع�ل 8ق�ة إضاg&ة ت�جه Rو e[<از ه�فا ذات&ا یLع� ال�افع لإلنRجهه، و�0�ه وتH�@ت

 آماله2 ور��اته2 وت>�&ة مهاراته2. سل�ك الdل�ة ن � ت ق0}
 

 )54الى ص 17الف�ل األول (ال�ماغ و ال�عل�)  (م� ص
0� م� أس�ار ال�ماغ ال�]�v و8&�&ة اس��Qامه في ع�ل&ة  مق�مة:H&ة ال��األ� اث العل bع� ان 8]ف�

 �y�� في م ��A الع�ل&ة ال�V<ة إلعادة الR�y�Rة ل��&ح ال�عل2 �]�ل أس�ع وأفZل، تعالb ال<& ات ال�
 للdال{ اك�@اب ال�ع�فة القائ�ة على ال�ماغ.

�ا ل>�ائج ال�راسات ال�ي اثb�5 إم�ان&ة ال��رR{ على ت>]&e ال�ماغ Vام ب�راسة ال�ماغ ن�ولق� زاد االه�
م� خالل ت�ف0� ال5�امج ال�عل&�&ة ال�>اس�ة وال�عل2 ال���70 القادر على ت7و�R الdالب �ال5�مL&ات ال�عل&�&ة 

Hة. ال �ی 
�أنه: (ه� أداة العقل في الL@2 ال�]�v وم� خالله ی�<ل العقل  ب�ع�R% ال�ماغب�أ ال�ات{ الف<ل 

�الL@2 إل/<ال ال�سائل و األوام� إل&ه وR للها و ی�ی� مع2V أعZائها .. )  وعلى ال�غ2 م� أن ال�ماغ 
��ا ال أه�&ة له، إال أنه م>w الق�ن الQامP ع]Zع �ب�أت األ� اث وال�راسات  ق� أه�ل لف��ات واع�5

�ل ع� وع0>ا x@�ال �Zالع ��5R&ا �أن ال�ماغ هL�5ة تHاء ل �&قة م�صل العل�ح�ل ال�ماغ ت7داد ح�ى ت
 واح@اس>ا وأدائ>ا ال@ل&2 لل�هام ال��Qلفة.

�ق ال�ات{ dارج&ة وال�اخل&ةث2 تQنات األج7اء ال���ن م� �8لة م� ال>@&ج  ل�ف<0ل م�8�ن ال�ماغ م
�ر / ��v على ثالث اغ]&ة ت@�ى ال@ ا/ا، وyع� األعZاء ال�ي س2�0 ت>اولها في ال>قاt الع<5ي الd��

�ق ال�ات{ ل�ع� dة ال]ائعةال�ال&ة، ث2 تxا�Qل: األف�ار الHب�0 ال>اس م 

مرتبطة بالثروات البشرية  
الواعية التي تملكها وقدرتها  

من    على اإلنتاج واالبداع ، و
هنا كان التعليم واليزال ضرورة  
لتنمية االنسان ، وأداة إلقـامة  
المجتمعات المتقدمة

الغرض من عادات العقـل هو  
مساعدة المربين كي يعملوا  
في اتجاه هذه العادات  
العقـلية ، فهو يقدم مجموعة  
سلوكيات يسعى نحوها  
المعلمون و الطالب تساعدهم  
على تطوير أفراد ذوي انتباه  

ال يسودهم التعاون و  ع
التعاطف فيعيشوا منتجين  

إذا كانت دراسة الدافعية  
تعتبر من المحاور األساسية في  
علم النفس، فـإن دافعية  
اإلنجاز تمثل أحد الجوانب  
المهمة للتعرف على أثر  
البرنامج التدريبي لعادات  
العقـل
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-   A�% فقe م� دماغه، ل�� االن@ان ال@ل&d�@/ 2&ع اس��Qام 810�ن أن االن@ان ال /@��Qم س
�ر 058�، ل�>ه ال /@��Qمه في  كامل دماغه ب�ل0ل أنه إذاZ� }5@م� ال�ماغ فق� ی� �أص0{ ج7ء صغ0

 وقb واح�.
�ق لف��ة أن دماغ ال�الغ�0 ال ی>�ج خال/ا ع<5&ة ج�ی�ة فق� ثb5 ع�P ذل| عل�&ا.  -dا ت�8 

�ق dح ال�ماغث2 تR��ل ع� ال��ائف  األماميالvw ی>ق@2 إلى ثالثة أج7اء وهي ال�ماغ ( ل�]x@�ال
�سe والQلفي ال�العل&ا، � ��الن ع� ال��ائف ال�لقائ&ة والالشع�رRة) ث2 ان�قل لل�خ الvw /ع�5� أك5x@�ال

�ناته.� ج7ء م� ال�ماغ وت �ث ع� م
 

 ) ی>ق@2 إلى:Nervous system and learning operationالLهاز الع<5ي وع�ل&ة ال�عل2 (
1 - ) v78�ي، ف�>اول م�ضع في ال�ماغ ) الvw ی���ن م� ال�ماغ وال 5ل ال]�8الLهاز الع<5ي ال�

�ناته وهي ال�خ وجwع ال�خ وال�Q&خ ف�>اول م�انه2 ��ق ل�d8ي، ث2 ت�فه� /<ل ب�0 ال�خ وال 5ل ال]
 وع�له2 وأق@امه2 

�في) - 2dهاز الع<5ي الLهاز الع<5ي الLن م� أع<اب وعق� ع<5&ة خارج ال�) الvw ی��
�ج �ع� هwه األع<اب م� ال�ماغ وت@�ى األع<Qوت v78�اب الق �&ة، واألع<اب هي ح7مة م� ال�

�ق w8ل| dا ت�ل 8ل م>ها وع�دها، 8�ه األع<اب وعwصف ه��ق ال�ات{ لdاألل&اف الع<5&ة، ث2 ت
�ج م� ال 5ل ال]�8ي، وت<>ف األع<اب �ال>@�ة التLاه نقلها لل�>5هات Q8&ة ال�ي ت�لألع<اب ال]

 ألع<اب ح@&ة واردة وأع<اب ح�8&ة صادرة.
�ن م� خال/ا ح�8&ة ن]dة في 8ل ال�قb ح�ى في ال>�م حI0 أنه الwاتيالLهاز الع<5ي ) - 3�) ال�

�ق ال�ات{ ل�صف الLهاز وو�ائفه وأق@امه (اdون ت�خل م>ا، ث2 ت�yل الإراد/ًا و�ع/vد�الvw /ع�5�  ل
�ار� والvw /@اع�نا وقb ال��ب وال��ت� ب��0&% الL@2 لل��قف ال الي، والق@2 dهاز للLكvد�0� الVن 

vwل �5&عي. ال� ی�صف �أنه الZا�e ال� لي الvw / اف� على ع�ل األعZاء �]
 

 أق9ام ال�ماغ:
عادة ما ی>ق@2 ال�ماغ م� ثالثة إلى خ�@ة أق@ام ح@{ رقي ال�ائ� ال ي ففي اإلن@ان ی���ن م� 

�ل ع� ال��ازن،  ال�Q&خالvw /ق�م �اس���ال أع<اب ال P وال �8ة، و ال>Qاع ال�@�0dل (x@�وال�ماغال 
eل ع� اإل�<ار، وا األوس�x@�ال v�� ال�<R� وه� م�78 ال]ع�ر والعا�فة). ل@

ك�ا ی>ق@2 ال�ماغ ل><ف�0 أساس�00 �ال�غ2 م� أن ال]�ل الVاه�v لل�ماغ /<�ر أنه دماغ واح�، 
ل�>ه�ا ق@�ان م�]ابهان في ال]�ل وال 2L م�<الن معًا ب�اسdة الL@2 الHف>ي، وRع�الن معًا في ان@Lام 

�ر ج7ء فإن تام 8�Zت ��ل ع>ها، 8�ا أنه لx@ا أج7اء ون]ا�ات م�ا دماغ واح�، ول�� ل�ل م>ه�أنه �ا ل
� �أداء مهامه دون تأث� ف0>ق@�ان إلى:��@/ � اآلخ

�ته على ال7Lء ال�عاكP في الL@2، واألشQاص الwی� ن<ف ال�ماغ األ/��( - 1d&ض س�) الvw /ف
� عل0ه2d&@/ 70ة فه�له2 صفات م ��ال وه2 ال><ف األ/&Qس&قى وال�2 /فZل�ن الف� وال<�ر وال�

� م� ع�ل معًا.Hن في أك� /ع�ل
2 - )�� على ال7Lء األ/�� م� الL@2 فإذا ح<ل له أv ض�ر ن<ف ال�ماغ األ/@d&@/ vwال (

/Vه� ذل| على ال7Lء األ/�� م� الL@2، 8ال]لل وغ0�ه w8ل| ال ال �ال>@�ة لل><ف األ/�� م� جان{ 
 ،2@Lلل �و�R�70 أص اب ال�ماغ األ/@� ��هارة ال� �ث وال�>d} وال��708 وتف0Zله2 لألع�ال ال7Lء األ/@

 ال�>V�ة ال��ت�ة.
3 -  

 ف�>ص ال�ماغ:
 ی>ق@2 8ل م� ن<في ل��ة ال�ما�&ة ال&�>ى وال&@�A في ال@dح الQارجي لل�Q&خ إلى أرyعة ف<�ص:

تؤكد الدراسات أن اتجاهات  
الفرد ودافعيته لإلنجاز لها
الدور الكبير في حياته  
االجتماعية والنفسية وسلوكه، 
فكل سلوك وراءه دافع أو  
دوافع تستثيره وتوجهه،

لقد زاد االهتمام بدراسة  
الدماغ نظرا لنتائج الدراسات  
التي اثبتت إمكانية التدريب  
على تنشيط الدماغ من خالل  
توفير البرامج التعليمية  
المناسبة والمعلم المتميز  

ادر على تزويد الطالب  القـ
. بالبرمجيات التعليمية الحديثة

منذ القرن الخامس عشر بدأت  
األبحاث والدراسات حول  
الدماغ تزداد حتى توصل  
العلماء لحقيقة مثبتة تجريبيا  
بأن الدماغ هو العضو المسئول  
عن وعينا واحساسنا وأدائنا  
السليم للمهام المختلفة
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�ل ع� ال� �2 الف� ال5Lهي( - 1x@�ل&ات العقل&ة العل&ا ال�78 الع��الع�ا�ف واألحاس&P ) ه� م
�ل ع� x@�و8اس ال�و��Rقة ال�ع�ف ل�ع� ال��اقف االج��اr&ة وال>ف@&ة وg&ه ج7ء مه2 ج�ا ه� ج7ء ب

 ال�الم.
�ل ع� أج7اء ال@�ع والwاك�ة، وتلفه /@5{ خلل في ال@�ع وyع� الف� ال<�غي( - 2x@م �) ه

 اإلض�ا�ات ال>ف@&ة.
� الف� ال�jخ�v الق في( - 3 Rخ و�ة ال�v ش��ة الع�0 وتلفه یjدv لZعف اال�<ار ) /قع في مjخ

 وع�م ال�ؤRة.
4 - ) vار�L2 �ه.الف� ال��ل ع� اإلح@اس �الLان{ ال�� x@�ال ��v على الق]�ة ال @&ة وه� / ( 

 و�ائف ال�ماغ
�اح�0 وال�راسات ال��Qلفة وآل&ة  Lال {R��ق ال�ات{ ل]�ح �ع� ال��ائف ال�ي ت2 اك�]افها ع� �dت

اس ورؤRة وس�ع وغ0�ه 8�ا ذ8� �ع� االخ�الفات ب�0 األشQاص الwی� ع�ل هwه األج7اء م� إح@
�ة e&[<�8 األصا�ع ل�>dقة مع0>ة م� الق]�ة ال @&ة ل�� /ع7ف H�/@��Qم�ن أج7اء مع0>ة م� اج@امه2 �

 اآلالت ال�ت�Rة أو /@��Qم ��Rقة ب�ایل في الق�اءة.
�اح�0 �ال�ع�ف على و�ائف ع�ی�ة لل�ماغLق ل�&ام ال�dا ت�ائ&ة لل�ماغ،  كy�ع� ��R} االس�Hارة ال�ه

م�ا ساع�ه2 في عالج �ع� ال االت ال��ض&ة 8ال<�ع، وق� ح�د ما وضعه ال��8�ر ت�ماس ب�وان ع� 
0� م� ال��dل�ات ال0�م&ة 8ــ (ال� ف70 و ال��708 و H�ال��ائف ال�>فw0/ة لل�ماغ و ال�ي ت@اه2 في ال�&ام �

 V&2 الwاتي)الLه� و الع�ا�ف و الwاك�ة و ال�>
 

 <اقة ال�ماغ
/ <ل ال�ماغ على �اق�ه لل�عل2 م� خالل ال�م الvw ی7وده �الع>اص� الغwائ&ة (كالLل��ز وال5�وت�0 

 198جال�نات دم في ال@اعة أv ما /قارب  8والع>اص� ال�&�&ائ&ة واالك@�0L) فال�ماغ / �اج ل �الي 
% ده�ن 10% ماء و78، حI0 ی���ن م� 8�ب ماء للع�ل ال> � األفZل 12- 8جال�ن ی�م&ًا، وم� 

 % ب�وت�0 وم�اد أخ�A.8و
 

 اض@�ا?ات ال�ماغ
�رة ت��� في dQروثة إلى تلف في ال�ماغ، ول�� ال��ا�ات ال�dاض واالض�ق� تjدv اإلصا�ات واألم
�رة ألن الL@2 ال /@�d&ع dQًال ش�ی�ة الHخال/ا ال�ماغ م ��ا�ات ال�ي ت�مd<ا�ة، فاالض�قة الd<�ال

R�Zها، ب0>�ا تق�م �ع� ال�>ا�} �أداء ع�ل �ع� ال�>ا�} األخ�A ال�الفة، وق� ت��>b األجه7ة تع
�ل دق0}.[yا و���ا�ات ال�ماغ م�dاض �&Q[ة م� تHال �ی 

 
 الB9@�ة ال�ماBCة

اثb�5 ال�راسات إم�ان&ة ال��رR{ على ت>]&e ال�ماغ ال�]�v م� خالل ال5�امج ال�عل&�&ة ال�>اس�ة وال�ي 
� b�ة.أسه&g��ل فاعل في ت>�&ة مهارات ال�ف�0� وال <0لة ال�ع[ 

�نا ��ة ال�ما�&ة للعال2 ج�ن جاك@�ن الvw أشار أن ن<في ال�ماغ ال /��� أن /d&@م ال�ی�جع مفه
 م�]ابه�0 وف��ة س&ادة أح� ن<في ال�ماغ على اآلخ� للعال�ة ت�5ل.

 
 ال�ماغ وال�عل�

� ال8wاء، و ان ام�الك دماغ أك5� ال /ع>ي زRادة ال8wاء ، وأن ال>�&Lة ال>هائ&ة لل�عل2 �ال>@�ة لل�]� ه
مف�اح ت ق0} زRادة ال8wاء ه� ت>�&ة م�R7 م� ال�وا�e ب�0 خال/ا ال�ماغ وع�م فق�ان ال<الت القائ�ة ، و 
�ة االن@ان وما نق�م �ه ه� ت�ج&ه ذل| ال�عل2 ، و ی�A العل�اء أن>ا ن@��Qم dف� eت��ال�عل2 ح�ث تلقائي م

ة إلى  ينقسم الدماغ من ثالث
خمسة أقسام حسب رقي الكائن  
الحي ففي اإلنسان يتكون من  
(النخاع المستطيل الذي يقوم  
باستقبال أعصاب الحس  
والحركة، والمخيخ المسئول عن  
التوازن، والدماغ األوسط  
المسئول عن اإلبصار، والسرير  
البصري وهو مركز الشعور  
والعاطفة).

كما ينقسم الدماغ لنصفين  
لرغم من أن الشكل  أساسيين با

الظاهري للدماغ يصور أنه  
دماغ واحد، لكنهما قسمان  
متشابهان في الشكل والحجم  
متصالن معاً بواسطة الجسم  
الثفني، ويعمالن معاً في  
انسجام تام كما لو أنهما دماغ  
واحد

نصف الدماغ األيمن) الذي  
يفرض سيطرته على الجزء  
المعاكس في الجسم، 

سيطر عليهم  واألشخاص الذين ي
النصف األيمن لهم صفـات  
مميزة فهم يفضلون الفن  
والصور والموسيقى والخيال  
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ق@2 األ/@� في تعل&�>ا ال�قلv�0 على اخ�الف ال�ور و الvw /ع��� على ال�ل�ات واألرقام و ال ی�78 ال
�Rات ال �یHة في ال�عل&2 وال�عل2 لالب�عاد ع� إعdاء ال�عل�مة V<ال �على الفه2 وهwا عg }0&ه ، و ت�ع

 ال��اش�ة و ال��708 على دور ال��علg 2&�ا ی��R تعل�ه.
   ��R{ أش&اء ج�ی�ة ول&P �ال <�ل  لق� حاف� ال�]Lآالف ال@>�0 م� خالل ت w<عه2 م�على �قاء ن

�ب فwل| /ع�5� غ0� ص ي ل�>�&ة دماغ ذ8ي وم��&%.L�اب ال< &ح ال�Lعلى ال 
 

 ال�عل� القائ� على ال�ماغ
�Rة على ب>&ة وو�&فة ال�ماغ ف�ل ش�Q ی�عل2 م>w ال�الدة، وه� /��ل| دماغًا /ع�ل V<ه الwه ��تع�

 أنه وح�ة معالLة ضQ�ة.ك
�Rات ال�ف@�ة لع�ل ال�خ  فال�ع� ی�اه اخ�لف العل�اء على مفه�م ال�عل2 القائ2 على ال�ماغ V<ال Aإح�

ب0>�ا /ع�ه م�خال الس��Qام ن�ائج وا� اث عل�م االع<اب وال�خ وع�له في إ�ار ال�عل&2،  وRع�5�ه ال�ع�
ب0>�ا 2 االع<اب ال�ع�في ل��r&2 ت�رPR ال�عل2، تق>&ات واس��ات&L&ات ت2 أخwها م� أ� اث عل آخ�ون 

 األسP) –االس��ات&L&ات  –أنه /��� فه�ه م� خالل ثالث 8ل�ات هي (االن�ماج  ی�ضح ای�R| ج0>@�
 ت]0� ال��اد� ال�ئ&@ة لل�عل2 ال�ع��� على ال�ماغ إلى:

 /ق�م ال�ماغ �ع�ة و�ائف �]�ل م�7ام�   -
 ی�ت�e ال�علQ[� 2<&ة ال��عل2 -
 االن@ان ن�ع�0 م� الwاك�ة (ال��ان&ة وال ف�) /��ل|  -
 كل دماغ /ع�5� حالة ف��Rة   -
�ن فه�>ا أفZل ع>�ما ت�L@� ال قائ} -�/ 
 العل2 ی�Z�� ع�ل�ي ال�عي والالوعي -
 ال�عل2 ی�Z�� ع�ل�0ي ت�708 واالن��اه واالدراك الLان5ي. -

�Rة ال�عل2 ال�@�>� على ال�ماغ �ه�ت في ال�@ع0>ات م� الVا أن ن�ب ��ق�ن ال�اضي وت�Hل أسل
وم>هج شامل لل�عل&2 وال�عل2 ال�@�>� الف��اضات عل2 األع<اب ال �یHة القائ�ة على 8&�&ة ع�ل ال�ماغ أو 

) �0[Rو v�) أن ال�عل2 ال�@�>� على spers , Wilsonما /ع�ف حال&ًا �ال��08{ ال�]�R ي لل�ماغ ال�]
/ق�م في 8&�&ة ال� I في عل2 األع<اب وتهx0ة ال�ماغ ال�ماغ ه� ال�عل2 القائ2 على ات�اع م�خل شامل 

 لل�عل2 �]�ل �5&عي .
 

 أهBHة ال�عل� ال�G�9H إلى ال�ماغ
إن اله�ف م� األه�&ة تأتي م� ال�عل2 وال��رPR ال�@�>� الى ال�ماغ وه� ال��ور م� ع�ل&ات  - 1

8� لل�عل2 ذو ال�ع>ى وهي ت�dل{ wة  3ال�Vخاء ال&ق� ال�عالLة الفعالة) –ع�� ال –ع>اص� تفاعل&ة (اس�
أص�ح مLال اه��ام معل�ي ال��احل االب��ائ&ة ل�ا اث��5ه األ� اث م� آثار ع�ل&ة م� أث� ال�ماغ  - 2

 في الع�ل&ة ال�عل&�&ة.
�ق ال�ي ت]ع�ه2 �ال�احة. - 3dل�ة على تعل2 الd7 ق�رة الR7�0 ول�ع�عل�7 تعل&2 الR7ه2 في تع@/ 
�Rقة م��5�ة، وتع7R7 االع��اد على ی>�ي ق�رة الdل�ة على حل ال�]�الت، وت - 4d� A�عل2 ال� �

 الwات ب�0 ال��عل��0.
 ه>اك دور 058� في ال�عل&2 ال�ی>ي وت�ف0� الفه2 ال@ل&2 لل�ی� وت]�0ل العادات ال< & ة. - 5
�عة م� الع<5�نات (الQال/ا  - 6�Lب�0 م tارت�ا �R�أن عل�اء ال�ماغ /ع�ف�ن ال�عل2 �أنه ت�

(�� م� حاسة في ال�عل2 لل�b05H. ال��Q<ة �ال�عل2 وال�ف�0Hاك أك� إضافة الش�
 م�اد� ال�عل2 ال�@�>� إلى ال�ماغ

0�ة الغ>&ة (الل�ن  -H�ة الx05ال–  P�&2 ال�روس  –الل�ل�ة) –ت<dة م� ال� الع�وض ال���5

وهم يعملون في أكثر من عمل  
.معاً 

(نصف الدماغ األيسر) الذي   
يسيطر على الجزء األيمن من  
الجسم فـإذا حصل له أي ضرر  
يظهر ذلك على الجزء األيمن  
من الجسم

يتميز أصحاب الدماغ األيسر  
بمهارة التحدث والمنطق  
والتركيز وتفضيلهم لألعمال  
.المنظمة المرتبة

(الفص الجبهي) هو مركز   
العمليات العقـلية العليا المسئول  
عن التحكم بالعواطف  
واألحاسيس وطريقة التعرف  
لبعض المواقف االجتماعية  
والنفسية وفيه جزء مهم جدا  
هو جزء بروكاس المسئول عن  
الكالم.
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 ت�ف0� أماك� ال�عل2 واالس��احة ��ل ما ت �اجه -
 ت واألماك� العامة في ال��رسة.وج�د شعارات إلثارة ال�افJ&ة وزRادة ال��ا�e في ال���ا -
 ت�ف0� األم� ال>ف@ي وال�قل0ل م� ال�ه�ی�         -
 ت�ف0� 8ل ال��ارد ال��احة وت]L&ع األف�ار.  -

�عة م� ال��اد� نلQ<ها في أن ال�ماغ ع�ل&ة م��ازRة وال�خ �Lا فإن ال�عل2 ال�ماغي /@�>� على مwل
 �ة.جهاز ح0�v فالL@2 وال�خ والعقل وح�ة دی>ام&ة واح

 
 م�احل ال�عل2 القائ2 على ال�ماغ

 ) ان�ماج ال��عل2 في م�ارسة مهارات ال�ف�0� العل&ا وع�ل ارت�ا�ات لل�ص�ل لإلب�اع.النغ�اس(ا - 1
�ف - 2Qتفع وقل0ل ال�ه�ی� وال�� والx05ة ذو م@��A ت �v مLن ال�� .)ال>]اt الهاد�( /
 ات ع� ��R} ال�عالLة ال>]dة.) ¨&ام ال��عل��0 �ال�]اور و�دخال ال�عل�م(ال�عالLة ال>]dة - 3

 ف�]0� لQ�P م�احل أو أ��ار: ال�راسات الع�y&ةأما 
ال��امل ال��&في و  - 5ت]�0ل الwاك�ة    - 4ال��سع   -3االس��خال    -2االع�اد و ال�هx0ة    -1(

 االن�ماج ال5>ائي)
�Rة ال�عل2 القائ2 على ال�ماغVن � االن�قادات ال��جهة ن 

ائ�ة وR<ع{ ال�ص�ل ل>�ائج نهائ&ة 8�ا أن ه>اك م�الغة في ال�ع�&�ات أن ال� �ث مازالb ق ●
 ف0ها.
�Rات سا�قة. ●Vدة لع�د م� ن� ال��اد� نف@ها م�ج
0�ه. ●Z ن في ت��Rة لها ت�dل{ وقb أ��ل وت�لفة وجه� /<�فه ال�عل�y� ال�5d&قات ال�
 

 العGاص� ال�ي �SHT االس�فادة مGها لهNه الLG�Kة في ال�عل�B ال�في
�708 على ال��عل2 وجعله م �ر الع�ل&ة ال�عل&�&ة ��ا ی�dل{ اع�اد ج�0 لل�عل2، و�عادة تأه0له ال� -

 على أساس ذل|.
� أدائه ال<في خاصة في ال�e&dQ لألن]dة. -R�dعل2 مهارات ل���اك@اب ال 
� في ��Rقة اع�اد ال�>اهج ال�راس&ة � I0 ت�اعي تف��R ال�عل2 وت�ف0� بx0ة ومعامل  -V<إعادة ال

 Lع على ال�عل&2.ت]
 

               نHاذج م� ال�عل�B القائ� على أ?	اث ال�ماغ
/ع�ق� عل�اء األع<اب �أن دماغ االن@ان /2Z ج�&ع األع<اب ال�ائ�ة معه م>w أوًال: ف�ص ال�عل&2 (

ال�الدة 8ال�صالت ال�ي ت�اق{ ال��ائف االوت�مات&�&ة 8ال�>فP وال>��، إال أن ال�وائ� الع<5&ة ت���ل 
لQام@ة أو ال@ادسة م� الع�� أو 8�ا /ع�ق� ال�ع� إلى م�حلة ال�راسة االب��ائ&ة أو 8�ا /]0� ع>� ا

.(� آخ�ون أنه /��� ت]�لها ل��حلة م�ق�مة م� الع�
��0Rوق�   y�� هwه م� خالل ال�أك�0 على أه�&ة: أی� ال�V<وجهة ال 
 زRادة ال5�امج واألن]dة ال��جهة أل�فال ما ق5ل ال��رسة     -
 L&ع ال�عل2 م�A ال &اةت]  -
 تق�/2 م�اض&ع معق�ة وم��5�ة في ال�>اهج ب�ل ال�قل�0/ة. -

أثd�e ال�راسات أث� الع>ا<ف على ال�عل� ح[_ ت^[� أن ال�>ت� وال>ف (ثان&ًا: الع�ا�ف وال�ماغ 
الH�>اصل في أl عH� �SHT أن Tقلل م� وصالت ال�ماغ ال@BjBeة، وال�ي ب�ورها تgث� على ق�رته على 

�ف�[� ?Sفاءة، وم� هGا تأتي أهBHة بGاء ج> م� الnقة واألمان وف�ص ال�عe[� ع� الH^اع� لل@لmة ال
في ال�Hارس مHا 9Tاع�ه� على بGاء مهارات االس�Hاع لuمالئه� وsTtاد <�ق لل�عe[� ع� الع>ا<ف 

فص الصدغي) هو مسئول  (ال 
عن أجزاء السمع والذاكرة، 
وتلفه يسبب خلل في السمع  
.وبعض اإلضرابات النفسية

الفص المؤخري القحفي) يقع  
في مؤخرة المخ ويحوي شبكة  
العين وتلفه يؤدي لضعف  
االبصار وعدم الرؤية.

الفص الجداري) يحتوي على  ( 
القشرة الحسية وهو المسئول  

الجانب المتحكم  عن اإلحساس ب
.به

يحصل الدماغ على طاقته للتعلم  
من خالل الدم الذي يزوده  
بالعناصر الغذائية (كالجلكوز  
والبروتين والعناصر الكيميائية  
واالكسجين)
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 ).9Tاع�ه� على ال�عامل مع حاالت الغxy وال>ف وال�>ت� في ال	Bاة ال[>مBة
�Rة جاردن� في ال8wاءات ال��ع�دة ح�ل ال�عل2 ال�]�v ح8w I0اءات ال��ع�دة وال�ماغ (ثالHًا: الVن �ت]0

أشار لل�عل2 اللغ�v/ اللفVي، ال�Rاضي وال��س&قى وال5d&عة ... م�8jًا أن الdل�ة ی�عل��ن م� خالل ��ق 
 م�Qلفة وأه�&ة ت�ف0� سل@لة ف�ص ال�عل&2 لR7ادة ر��ة الdل�ة �ال>Lاح).

�ن�ا  بx0ات ال�عل2را�عا: �(ت�8j على أه�&ة ال فاª على ج� ی��ف� g&ه االس��خاء وخ&ارات ال�عل2 ل&
راض�00 ع>ها، فال�>اهج الق�/�ة تع�5� الdالب على أنه2 أح�اض فارغة ت�أل �ال�ع�فة ب0>�ا /ع�ض ج0�ال� 

غ�فة ال<ف فه� ف��ة أن ال�ماغ ق� یjث� على  scriptsإل�مان رئ&P وح�ة األع<اب ال 0�Rة ��عه� 
 /ع�5�ه 8غا�ة ت�فاعل ف0ها األنV�ة و الفه2 و ال>�� إذا ت�ف�ت ف�ص واش�ال ال�عل&2).

 
 أه� الG�ائج واالك�^افات لعل� األع�اب ال�ي ساهdH في |ه>ر نL�Kة ال�عل� القائ� على ال�ماغ

 أن دماغ 8ل ان@ان سل&g 2&ه واح� ت�ل0�ن خل&ة دما�&ة  - 1
2 -  ���ة. 20أن ت>�� ��ع�ل كل الQال/ا ال>]dة /�L[مات 8ال� دن�ارbR 8ي ت7Qن ال�عل
�ن روا�e تعل&�&ة ج�ی�ة م>w األ/ام األولى لل�الدة ��ع�الت مwهلة  - 3� d�@/3&ع دماغ الdفل أن /

 بل0�ن في الHان&ة.
�ر  - 4dخ عالي ال�&Qازن، م��v، عا�في، لل�dعة أدمغة في دماغ واح� (فyل| 8ل م>ا أر��/

((� (ال>�
 ال�Q&خ على جان�05 (األ/@� وه� ال�ماغ األكاد/�ي، األ/�� وه� ال�ماغ اإلب�اعي)ت ��v ق]�ة  - 5
�ر. - 6dأن ت� ��0� م� م�اك7 ال8wاء ال�ي /�Hل| دماغ االن@ان ال���/ 
 

وفي نها/ة الف<ل األول ومع ما ت2 ع�ضه م� أس�ار ال�ماغ فإنه والی7ال م 0�ًا للع�ی� م� العل�اء و 
ءل�ا ع� ما�&ة ال�وح، وال�ي تع�5� م� األش&اء ال�ي ال /��� لل �اس و العقل الفالسفة لwی� لdال�ا ت@ا

�اب مف 2 �ق�له L� وح�ادراكها، وق� رد الق�آن على م� سأل�ا ال�س�ل صلى هللا عل&ه وسل2 ع� �5&عة ال
 تعالى: (وR@أل�ن| ع� ال�وح  قل ال�وح م� أم� رyي و ما أوت2�0 م� العل2 إال قل&ًال ).

 
 )112ص – 55لnاني (العادات العقلBة) (صالف�ل ا
 :مق�مة

أك�م هللا تعالى االن@ان به�ة العقل الvw م70نا �ه ع� ��&ة ال�Qل�قات، ف�ج{ عل0>ا حفVه وص&ان�ه 
 �L@�س@ات ال�ی>&ة 8الj�ال {R�وت>��0ه، وق� 8انb والزالb العادات العقل&ة في م�L�عات>ا ت>�ى ع� �

ال��{ ال�ارQR&ة ب�>�&ة العادات العقل&ة ق5ل أن ی� �ث ع>ها عل�اء ال��y&ة  واألس�ة والع]0�ة، 8�ا وت�زخ
.�0Hه2 ال�� ال �یHة 8��{ اإلمام الغ7الي وال�اوردv وغ0

تع�5� العادات العقل&ة م� ال��غ0�ات ال�ه�ة ال�ي لها عالقة �أداء الdل�ة العل�ي وال�ي /L{ تق�R�ها 
 وت]L&عه2 �ال��@| بها.

 
 Bة العادات العقل

� م� م�ة ح�ى Hرها أك�العادة تع>ي أن ه>اك ف��ة وضعها االن@ان في ذه>ه ورey بها اح@اسه و8
 أص�ح العقل /ع�ق� أنه ج7ء م� ت<�فاته، وفي 8ل م�ة ی���ر ال@ل�ك ی�7Qن �<�رة أك5� وR<�ح عادة.

 م�احل ت���R العادة 
�78 عل&ه ل@5{ ما)   - 1Rال]يء و� �Q[ال � ال�ف�0� (ع>�ما /ف�
�د ال�ف�0� بها ورdyها ��ا /]ابهها)ا - 2L0ل (مL@ل� 
 ال���ار (ت��ار نفP ال@ل�ك س�اء إ/Lابي او سل5ي)    - 3

النتيجة النهائية للتعلم بالنسبة  
للبشر هو الذكاء، و ان امتالك  
دماغ أكبر ال يعني زيادة  

يق  الذكاء ، وأن مفتاح تحق
زيادة الذكاء هو تنمية مزيد  
من الروابط بين خاليا الدماغ  
وعدم فقدان الصالت القـائمة  

يرى العلماء أننا نستخدم القسم   
األيسر في تعليمنا التقـليدي  
على اختالف الدور و الذي  
يعتمد على الكلمات واألرقـام و  
ال يركز على الفهم وهذا عيب  
فيه  

في  تدعو النظريات الحديثة  
التعليم والتعلم لالبتعاد عن  
إعطاء المعلومة المباشرة و  
التركيز على دور المتعلم فيما  
يريد تعلمه

اختلف العلماء على مفهوم  
التعلم القـائم على الدماغ  
فـالبعض يراه إحدى النظريات  
المفسرة لعمل المخ ويعتبره  
البعض مدخال الستخدام نتائج  



8 

 

4 - (A� ال��R7Q (�@5{ ت��ار ال�@0Lل ف�<�ح الف��ة أق
5 -  A�العادة (�@5{ ال���ار ال�@��� g&ع�ق� العقل انها ج7ء م� سل�8ه وم� ال<ع{ تغ00�ها س

 �ال5�مLة الع<5&ة)
هwه العادات ه� م@اع�ة الdل�ة على ام�الك عادة ال@ل�ك ب8wاء، 8�ا ت�ت�e دراسة  واله�ف م� تعل2

5�ات وال��ر�Rات.Qاء ال� العادات العقل&ة ��فه�م ال�ماغ وقابل�0ه إلعادة ال�]�0ل وال<&اغة ج
 

 ما�&ة العادات العقل&ة (مفه�م عادات العقل)
نZ&% له خ&dا 8ل ی�م وفي ال>ها/ة ال /���  عّ�ف العال2 ه�رس�ان العادة العقل&ة �أنه (ح5ل غل&�

 قdعه)
�عة م� ال�هارات العقل&ة واألن]dة الwه>&ة وال@ل�8&ات ال8w&ة ع>� �Lفه ال�ات{ �أنها (م�ك�ا ع

.(� م�اجهة ال�]�الت وال��اقف ال�ي /ق�م بها ال��عل2 م� خالل مهارات ال�ف�0
� واالتLاهات ال�ي ت>اول�ه  رلHالث م او وق� ت2 تق@&2 تع�Rفات العل�اء ال��Qلفة V<ح@{ وجهات ال

 وهي 8اآلتي:
(ی�A أن العادات العقل&ة ن�e م� ال@ل�8&ات ال8w&ة ی���ن ن�&Lة االس�Lا�ة ألن�اt االتLاه األول 

 مع0>ة م� ال�]�الت وال�@اؤالت)
ي ی>�غي (ی�A انها ت��08ة ت�Z�� ص>ع اخ�&ارات ح�ل أن�اt الع�ل&ات الwه>&ة ال� االتLاه الHاني

 اس��Qامها في وقb مع�0 ع>� م�اجهة م]�لة أو خ5�ة ج�ی�ة وت�dل{ مهارة عال&ة)
IالHاه الLان  االت A�(ی�A انها ت�Hل ال��قف الvw ی�wQه الف�د ب>اء على م�5أ أو ¨&2 مع0>ة حI0 ی

� فائ�ة و ه� ی�dل{ مهارة في ت05d} ال@ل�ك و ال��اومة عل&ه)Hاألك � م�قفه ه
 العقل |ه>ر عادات 

�Rة مع مفه�م ال8wاءات ال��ع�دة الvw بل�ر y�ت7ام� �ه�ر م<dلح عادات العقل في األوساt ال�
�Rة ت>�ق� ف��ة ث�ات ال8wاء ودعا ل�>��0ه ، وفي عام Vه ن&g ق�م vwالعقل) و ال�ف��ته جاردن� في �8ا�ه (أ�

ال�� �ة وصف ال@ل�8&ات  م) �ه� مفه�م عادات العقل ع>�ما حاول �ع� ال�اح�0H �ال�ال/ات1980(
ال8w&ة ال���قعة خالل ال��ارسات ال<�&ة ح�ى ان�هى به2 ال�dاف ب�@�&ة هwه ال@ل�8&ات �عادات العقل ، 
�Rة حI0 ص�رت لها ج�عة م� ال�jلفات وم]ارRع ع�ل&ة تع��� y�ث2 ازداد االه��ام بها في األوساt ال�

.�R�dالعقل 8أساس لل� 
 

 خ�ائ� العادات العقلBة
أن ه>اك خ<ائ� تVه� في األف�اد الwی� /Vه�ون عادات العقل  8�س�ا و8ال&| ضح 8ل م�أو 

 وتLعله2 مف���R أكفاء وهي:
 (الق�رة على االخ�&ار وال�فاضلة ب�0 ال�5ائل)ال�ق0&2  - 1
 (م0ل األف�اد لل�ف�0� �ع>ا/ة �ال�]�الت ال�ي ی�اجه�نها) ال�0�ل - 2
�وف ال�الئ�ة ل ال @اس&ة - 3Vص وال���&% ن�e ال@ل�ك �اخ�&ار ال��ان وال7مان (إدراك الف�

 ال�>اس{)
 (ام�الك ال�هارات األساس&ة والالزمة إلنLاز ال@ل�8&ات الف��Rة) ام�الك الق�رة - 4
� األداء �]�ل م@���) االل�7ام - 5R�dوت v� (ال �ص على ال�ف�0� في ن�e ال@ل�ك الف�

�Rات ال�@��Qمة في ب�امج عادات العقلV<ال 
�Rات اV<8اء م� أه2 الwات الR�Vم عادات العقل هي (ن�وال8wاء  –ل�ع�g&ة ال�ي اش�قb م� مفه

�ن g&�ا یلي ع�ض هwه �ال�ج�اني، ون�اذج ما وراء ال�ع�فة، وال�عل2 االج��اعي وأ� اث ال�ماغ .... وس&
 العالقة.

وابحاث علوم االعصاب والمخ  
مله في إطار التعليموع

يقوم الدماغ بعدة وظائف  
بشكل متزامن  

يرتبط التعلم بشخصية المتعلم

التعلم يتضمن عمليتي تركيز  
واالنتباه واالدراك الجانبي

هناك دور كبير في التعليم  
الديني وتوفير الفهم السليم  
للدين وتشكيل العادات  
.الصحيحة

لتعلم  أن علماء الدماغ يعرفون ا
بأنه تكوين ارتباط بين  
مجموعة من العصبونات (الخاليا  
المختصة بالتعلم والتفكير)  
إضافة الشتراك أكثر من حاسة  
في التعلم للتثبيت
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 أوًال: عادات العقل وتBHGة ال�ف�[� ومهارات ال�ف�[�  

8�س�ا) ل�>�&ة ال�ف�0� ع>� االن@ان ف�� /�ل�ها /��>ه أن عادات العقل هي مهارة عقل&ة اك�] �فها (آرث
�ه� األش&اء، فالعادات تعل2 ال �&قة وتLعل األ�فال م�5ع�0 Lة وال>فاذ ل��ر ق�راته العقل&ة �<�رة م@��d/

�ر نف@dRم� االرت�ا�ات ب�0 خال/اه و �R7على م ��وألن ال�ماغ /ع� ،��<Rأن ی�عل2 و ��ه، ألن ال8wاء /�
�ن.y� ه>ا /��� أن نق�ل أن>ا ج�&عًا م�ه

فعادات العقل /��>ها أن تق�v ج�&ع أن�اع ال8wاء ال��ع�دة 8ال8wاء (اللفVي، ال �8ي، ال��س&قي، 
�Rة ال�قل�0/ة y�ال�>dقي، األخالقي والعا�في...) فق� غ0�ت عادات العقل ال�فه�م الق�/2 لل��ارسات ال�

I0ال{ حd78 على ال� ت�78 حال&ا على ال@ل�ك الvw ی�5/ه الdل�ة.  ال�ي 8انb ت
 

 أهBHة تBHGة ال�ف�[�
 ال�>فعة الwات&ة لل��عل2 -
 ال�>فعة االج��اr&ة العامة لل��L�ع  -
 ال< ة ال>ف@&ة وال��&% مع األح�اث -
 

 مهارات ال�ف�[� األساسBة 
j5<وت �8wم� ت �تع� أساس  /Vه� ل>ا أن ه>اك عالقة ه�م&ة ب�0 عادات العقل ومهارات ال�ف�0

للع�ل&ات ال�ع�g&ة 8 ل ال�]�الت واتQاذ الق�ارات، ووج�د هwه ال�هارات ��ف�دها غ0� 8اف فالب� م� 
 االس�فادة م� الف�ص، وم� هwه ال�هارات:

 (ال�الحVة و ال�<>&%، ال�قارنة، ال��ت0{، ال�لQ&�، ال�>j5 و ال�ف@0� وغ0�ه2 ...) 
 

 ثانBا: عادات العقل وا?	اث ال�ماغ
ال� �ث في عل�م األع<اب لR7ادة فه2 ع�ل ال�ماغ الvw /ع��� على أح� عادات العقل وهي  أدت

 ت05d} ال��ارسات ال@ا�قة.
 

 ثالnًا: عادات العقل ونL�Kة ال�Nاء الH�ع�د 
�Rة جاردن7 في ال8wاء ال��ع�د مع عادات العقل مع وج�د V�0 ب�مج نH�0 وال�اح�عل�م� ال �0H8 قام

�Rاته عالقة ت]ا�ه واخ�V8اء ونwم ال���0�R معًا س0>]ئ ن��ذج ق�v 8�ا أن مفهV<ا فإن م7ج ال�الف ب0>ه
 تق�دنا الس�>�اج ام�ان&ة غ�س عادات العقل

 
 أهBHة تBHGة عادات العقل 

 �م� خالل ال�ع�Rفات ی�Zح ل>ا أنه أن�اt ومهارات وسل�8&ات ت@اع� الف�د على حل م]�الته وال�ف�0
 ب8wاء وتأني.
�ق ال�d&ة ت�د ودورها في ت>�8� آراء م�ع�دة ع� أه�&ة ت>�&ة عادات العقل م� جهة أه��0ها للفwات{ ل

�ق أله��0ها م� جان{ الع�ل&ة ال�عل&�&ة وما /��� أن تjد/ه dا ت�لفة، 8�Q�ان5ها ال�L� �0ه وق�راته>Qش
� الفل@فة اإلن@ان&ة ودور Vة، وم� وجهة ن��Rقة ال��جdاحها �الLل| م� دور فعال في نw8 ،ها مع العقل

 دورها مع ال�عل��0 وأه��0ها معه2 لالس�فادة الق<�A م� الع�ل&ة ال��رR@&ة.
 

 كB�Bة تBHGة عادات العقل
إن أفZل ��Rقة ل�>�&ة عادات العقل هي م�ارسة الdل�ة لها في مهام �@&dة ث2 ت5d&قها في م�اقف 

يعتقد علماء األعصاب بأن  
دماغ االنسان يضم جميع  
األعصاب الدائمة معه منذ  
الوالدة كالوصالت التي  
تراقب الوظائف االوتوماتيكية  

فس والنبض، إال أن  كالتن
الدوائر العصبية تكتمل عند  
الخامسة أو السادسة من العمر

زيادة البرامج واألنشطة  
الموجهة ألطفـال ما قبل  

المدرسة    

تشجيع التعلم مدى الحياة

تقديم مواضيع معقدة  
ومبتكرة في المناهج بدل  
التقـليدية

أثبتت الدراسات أثر العواطف  
ير أن  على التعلم حيث تش

التوتر والخوف المتواصل في  
أي عمر يمكن أن يقـلل من  
وصالت الدماغ الطبيعية، 
والتي بدورها تؤثر على قدرته  
على التفكير بكفـاءة
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� تعق�0ًا و ان>ا ل� اردنا ان /<�ح الdل�ة على عل2 �عHن أك�ادات العقل وR�ارس�ها L&g{ أن ی�عل2 ال�عل�
� م� هwه العادات Hفة واح� أو أك��ح�ا أسxلة م� شأنها أن ت@اع� الdل�ة على معd/ ر أن�واول&اء األم

 مHل:
�ونة) ●�� ��ق األخ�A ال�ي /��>| بها حل هwه ال�]�لة؟ (ال�ف�0dماهي ال 
 ك&% تع�ف أن ج�ا�| ص &ح؟ (ال�فاح م� أجل ال�قة) ●
 اذا تفعل إذا وج�ت أن عقل| ق� فق� ال��708 وأنb ت��R أن ت�78؟ (ال�Hاب�ة)م ●
� لها؟ (ال� �2 �ال�ه�ر،  ●dZقف ماهي ال�5ائل ال�ي س��ع>�ما ت�L نف@| ت�Lاوب وج�ان&ا ل�

�ونة).�� � ال�ف�0
�عة م� آراء العل�اء ح�ل ��ق ت>�&ة عادات العقل م� ناح&ة الx05ة ال�عل�L�ق ال�ات{ ل�dة ث2 ت&�&

) أنه 1997ودور ال�عل2 في تعل&2 وت>�&ة عادات العقل ل�A ال��عل��0، ی�A 8ل م� (مارزات� وزمالؤه 
�� ان ت��ن أدوار ال�عل2 م� خالل:�/ 

 م@اع�ة ال��عل��0 على فه2 عادات العقل (حلقات نقاش ح�لها، الع<ف الwه>ي، ...) - 1
� االس��ات&L&ات ال��ت�dة  - 2R�dت عالي ...)م@اع�ته2 على ت �ی� وت�>� � ب�>��0ها مHل (ال�ف�0
 تهx0ة بx0ة تعل&2 ص�&ة ت]Lع على ت>�&ة واس��Qام عادات العقل. - 3
ت�ف0� ال�ع2 اإل/Lابي لل��عل��0 الwی� /Vه�ون تLاوyا مع عادات العقل (ك��ف0� ال�غw/ة ال�اجعة  - 4

 لل��عل��0)
 

 أسال[x واس��اتBsBات تBHGة عادات العقل 
L&ات��ن�ا م�عاون�0 وم>��0L في عال2 غ>ي �ال�عل�مات ومليء �ال�عق�0 اله�ف م� االس��&ات ه� أن /
 وم� هwه االس��ات&L&ات:

 اس��Qام األسxلة ل� �v ف�� الdال{اس��ات&L&ة  - 1
 الع<ف الwه>ياس��ات&L&ة  - 2
 ال ل اإلب�اعي لل�]�التاس��ات&L&ة  - 3
 وغ0�ه2 لع{ األدواراس��ات&Lي  - 4

��0R :لعادات الع ال��ارسات ال�عل&�&ةy� قل    ( م� ال��ارسات ال�ي ذ8�ها ال�اح�0H ال�
1 -                  (� ال<�b (إعdاء مهلة لل�ف�0
 ت�ف0� ب&انات الdل�ة  - 2
 الق5�ل دون اص�ار أح�ام - 3
 ال��ض&ح (�ل{ ال��R7 م� األف�ار واآلراء وال5&انات م� ال��عل��0) - 4
 ال�عا�ف وال��ونة - 5
 

 وصف عادات العقل 
الب� أن نفه2 أن ه>اك أن�اt فعالة � ?ال	[�ة ال �SHT ت>|Bفه ?�>رة ص	B	ة، العقل الlN ال T^ع

 �لل@ل�ك ت@اع� على حل ال�]�الت، و ق� ت2 ال��صل ألن ه>اك صفات خاصة �األشQاص ذوv ال�ف�0
�ورة لعل�اء أو ف>ان�0 وس2�0 اس�ع�اض ما ق�مه 8ل م� Zال� P&ول �الفعال وال�ي تVه� ع>� 8ل ال�]

ل&| في وصف ت��&% عادات العقل ال@�ة ع]� ال�ي ت�70 ال@ل�ك ال�]�v على ال> � ك�س�ا و 8ا
 اآلتي:
وهي االل�7ام �ال�ه�ة ال��8لة للف�د ل �0 اك��ال ال�ه�ة وع�م االس�@الم لل<ع�yات،  (ال�Hاب�ة) - 1

 �Qش �� االس��ات&L&ات ل�عال�Lها، وم� /�ل| هwه ال<فة فهR�dالت وت�8فj والق�رة على ت ل0ل ال�]
 ی�اجه ال<ع�yات.

أهمية بناء جو من الثقة  
واألمان وفرص التعبير عن  
المشاعر للطلبة في المدارس  
مما يساعدهم على بناء مهارات  

رق  االستماع لزمالئهم وإيجاد ط
للتعبير عن العواطف  
يساعدهم على التعامل مع  
حاالت الغضب والخوف  
والتوتر في الحياة اليومية).

(تشير نظرية جاردنر في  
الذكاءات المتعددة حول  
التعلم البشري حيث أشار للتعلم  
اللغوي/ اللفظي، الرياضي  
والموسيقى والطبيعة ... 
مؤكداً أن الطلبة يتعلمون من  

لفة وأهمية  خالل طرق مخت
توفير سلسلة فرص التعليم  
.لزيادة رغبة الطلبة بالنجاح)

المناهج القديمة تعتبر الطالب  
على أنهم أحواض فـارغة تمأل  
بالمعرفة بينما يعرض جيرالد  
إلدمان رئيس وحدة األعصاب  

فكرة   scriptsالحيوية بمعهد  
أن الدماغ قد يؤثر على غرفة  
الصف فهو يعتبره كغابة  
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�ونة) - 2�� �� ع>� ال�ع�ض ل�عل�مات ج�ی�ة  (ال�ف�0V<األف�ار ووجهات ال �تع>ي الق�رة على تغ00
 ود¨&قة، ح�ى ل� تعارضb مع مع�ق�اته2.

ان ال@jال ال�0L /ق�د لفه2 أفZل م� خالل ج�ع م�R7 م�  (ال�@اؤل و��ح ال�]�الت) - 3
�ات القLأل الف�شأنها ان ت ��مات ف�ائ�ة ب�0 ما /ع�ف�نه وما ال /ع�ف�نه، وم� صفات م� /��ل�ها ال�عل

 ال]غف في ال� I ع� ال�]�الت ل��ارسة ال�Rاضة الwه>&ة ل لها.
�Rقة م�Qلفة �اس��Qام ��ق ب�یلة، (الQل} وال�<�ر واالب��ار)  - 4d� الت�تع>ي ت<�ر حل�ل ل�]

یه2 �اقة على ت�ل�0 ال�>�Lات وال ل�ل فهwه العادة ت�05 ل>ا أن مع2V األف�اد الwی� ی�@��ن بها أن ل�
 �أسال0{ ج�ی�ة وذ8&ة وyارعة.

تع>ي ق�رة الف�د على الع�ل ب>Lاح وال�ف�0� �ات@اق مع اآلخ��R، واألخ�L� w/ة (ال�ف�0� ال��ادلي)  - 5
 �آراء اآلخ��R ومق��حاته2، ل<الح الع�ل، فه� ی�ل على ق�ة الL�اعة ف��Rا وماد/ا.

وال�ف�0� ق5ل اإلق�ام على حل ال�]�لة ال�ي ی�ع�ض لها، واإلمعان في  ال�أني(ال� �2 �ال�ه�ر)  - 6
 ال�5ائل وال>�ائج لالح��االت ال���>ة لل�<�ف، وت@�ى إدارة االن�فاع � ل ال�]�الت.

ت]0� لق�رة الف�د على مع�فة ما /ع�فه ومال ال  (ال�ف�0� في ال�ف�0� }ال�ف�0� ف�ق ال�ع�في{)    - 7
 و تأث0�ها على اآلخ��R والx05ة ، وق�رته على ال�e&dQ ألفعاله وت>فw0ها وتق�R�ها . /ع�فه وتأمله في أفعاله

/ع>ي ال�فاح م� أجل ت�ص0ل ما ی��R األف�اد ق�له ب�قة س�اء (ال�ف�0� وال��اصل ب�ض�ح ودقة)  - 8
�ات كان �8اب&ًا أو شف�Rًا، واس��Qام لغة د¨&قة واض ة، وتL>{ االف�اt في العام&ة، وت�r&�ه �ال�ف@0

 ال�قارنة 8ال�&اس واألدلة.
ال���ة في االس��اع لآلخ��R واح��ام آرائه2 والق�رة على دراسة (اإلصغاء ب�فه2 وتعا�ف)  - 9

 وت ل0ل ال�عاني ال�اردة ب�ون ت 70، فال�ف��ون ال�0Lون ی��70ون � @� اإلصغاء م� ب�ا/ة الفه2.
ة الق�اع� ال�ي /L{ االل�7ام بها، أخw وقb 8افي ل�ف � األم�ر وم�اجع(ال�فاح م� أجل ال�قة)  -10

�دة، وهي ش�t ض�ورv لل�ف�0� ال>اق�.Lل عالي ال�ل لع� فال�قة س05ل ال�ص
11- (�ت]�ق الف�د إلى ال�عل2 وشع�ره ال���اضع �أنه ال /ع�ف ورغ�5ه  (االس�ع�اد ال�ائ2 لل�عل2 ال�@��

 لwه�.في ال� I ع� ال��R7 م� ال�عارف إلش�اع اح�&اجاته م� ال�عل2 وتف�ح ا
ق�رة الف�د على اس��Qام ج�&ع ح�اسه في تL�&ع (ج�ع ال5&انات �اس��Qام ج�&ع ال �اس)  -12

ال�عل�مات م� م<ادرها ال��Qلفة لل�ص�ل ل�<�رات عقل&ة سل&�ة أو حل�ل ل�ا / &e �ه م� أح�اث 
 وم]�الت.

5�ات (ت05d} ال�عارف ال@ا�قة على أوضاع ج�ی�ة)  -13Qد على االس�فادة م� ال�وال�Lارب ق�رة الف
ال@ا�قة في حل ما ی�اجهه م� م]�الت، ب�05d} معارفه ال�اض&ة على أوضاع ج�ی�ة ف�0عل��ا م� 

 تLارyه2.
�R{ دون خ�ف م� (اإلق�ام على ال�Qا��ة)  -14Lدده وثق�ه ب>ف@ه وق�رته على ال��إق�ام الف�د وع�م ت
 الف]ل.
�ن ع� ال�]�ال(االس�Lا�ة ب�ه]ة ور��ة)  -15H ی� ی�wاص الQها ه2 األش�ا � لها وتق�/�ت ل&@���ع

�ن ل�یه2 شع�ر �االن5هار وال@�ور في ال�عل2 وال�ق<ي واالق�ام على ال�Qا�� وح{ �Rو ،�R�لآلخ
 االس�dالع.

�ق�رة الف�د على الZ | وال�عا�ة في ال��اقف ال��Qلفة ومالحVة 8ل ما ه� (إ/Lاد ال�عا�ة)  -16
L/إ �0� للف�اهة ، فق� ثb5 أن لل��ح تأث0Hوم }R��ل�ج&ة لإلن@ان ، 8�ا ناه غ�ابي على ال��ائف ال@&

 /dل} الع>ان لإلب�اع.
 

 )150ص  – 115الف�ل الnال_: ال�افBjة (ص 
 مق�مة

فيها األنظمة و الفهم و    تتفـاعل
النمو إذا توفرت فرص  
واشكال التعليم).

أن دماغ كل انسان سليم فيه  
واحد ترليون خلية دماغية  

يستطيع دماغ الطفـل أن يكون  
روابط تعليمية جديدة منذ  
األيام األولى للوالدة بمعدالت  

بليون في الثانية. 3مذهلة  

تحتوي قشرة المخيخ على  
(األيسر وهو الدماغ    جانبين

األكاديمي، األيمن وهو  
الدماغ اإلبداعي)

العادة تعني أن هناك فكرة  
وضعها االنسان في ذهنه وربط  
بها احساسه وكررها أكثر من  
مرة حتى أصبح العقـل يعتقد  
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 Aامات ل��ة ال�وافع وااله��Hعه ل��� لل@ل�ك وال>]اt اإلن@اني وت>V<اك�ت ال�راسات ال>ف@&ة ال�ي ت
0�ه وت�جهه م�ا /Lعل ل�/ه سل�8&اH�@ة ال�افع االن@ان وال�ي  ت&r�ت م�Qلفة ل� ق0} اله�ف م�ه�نة ب>

 .�Q[ال A�0ه ل��واه 
 

 ال�افBjة واإلسالم 
� هللا تعالى االن@ان في األرض وزوده �أدوات تع0>ه على ذل| م�Qلفة ع� سائ� ال�Qل�قات Qس

ي كالعقل، وه� / �اج لLه� عV&2 ل�0��� م� ذل|، ول�ا 8ان ال�افع األك5� ل�A االن@ان ه� ال���ة ف
�اب العV&2  8ان ذل| م ف7ا له على االس���ار و الع�ل ل� ق0} Hز �ال�ال <�ل رضى هللا تعالى و الف

 إرادة هللا تعالى م� وضعه على األرض.
 

Bة ع� مفه>م ال�افBjةKة تار	Hل: 
ال�ف@0�ات األولى م� اتLاه فل@في على الLان{ العقالني لإلن@ان وح�Rة اإلرادة و االخ�&ار ت�70 بها

 �0�ات ال�عR7R7ة و العقاب&ة ، ث2 اس��Qام الغ�ائ7 ل�ف@0H�خارج&ة ل�ور ال A�االن@ان ع� ال 0�ان، او م� ق
�Rة ال@ل�8&ة و V<ك 8ال��5Rي في دراسة ال@لLي و ال��>هج العل�لل Iاه ال �یLاالت �ال@ل�ك ، الى أن �ه

 ال�ع�g&ة و اإلن@ان&ة.
 مفه�م ال�افJ&ة

0� م� ال�عار Hجهه ل� ق0} غا/ة ه>اك ال��8� م>ها: الق�ة الwات&ة ال�ي ت �ك ال@ل�ك وتwة ن&Jلل�اف %R
 مع0>ة /]ع� الف�د �ال اجة إل0ها أو �أه��0ها ال�اد/ة أو ال�ع>�Rة للف�د.  

 
 ?ع� الHفا��B ال>ثBقة ال�لة ?ال�افBjة 

 
 ال�HBة االنفعال العادة الmاع_ ال	افu ال	اجة
وه� ال]ع�ر 
ب>ق� شيء 

ش�اعه /��� ا
، 8الdعام 

وال�اء 
واالن��اء ، 
وهي نقdة 

ال�5ا/ة الثارة 
 ال�افJ&ة

ع�ل&ات 
ال�افJ&ة 
ال�اخل&ة 
�رة >�

ف�ض&ة 8 الة 
 �ال��ت

لل]ع�ر 
�ال اجة 

�ع Lك اف7 ال
¶dوالع 

اله�ف 
 vwالفعلي ال
یه�ف ال�ائ� 
لل�ص�ل له 

في الx05ة 
الQارج&ة 

فه� الdعام 
في حالة 
�ع .Lال 

ق�ة ال�0�ل 
&8�ة ال�ي ال@ل

ت>�� ن�&Lة 
ال��r&2 و 

ال���ار 
 ، �ال�@��

�� اع��ار �Rو
ال�افع ن�ع 
 م� العادات

� لها V<ی
ك�وافع 
ل��ل�0 

االس�Lا�ات 
، على ان 

ال�افع ن�&Lة 
 لالنفعال

ال�<�ر القائ2 
خلف ال�وافع ، 
ك��قع م>Qف� 
ل�&�ة اإلنLاز 

ب>2L ع>ه نق� 
ال@ل�ك ال��جه 
والع�P لل��قع 

 ال��تفع

 
 

  :هBHة ال�وافع *  أ
�ن م�  -3الق�رة على تف@0� ال@ل�ك    - 2زRادة فه2 االن@ان ل@ل�8ه      - 1�ال�>j5 ��ا ق� /

 سل�ك في ��وف مع0>ة   
 

 قام عل�اء ال>فP ب�<>&% دوافع ال@ل�ك اإلن@اني ألش�اله و ص�ره إلى  ت<>&% ال�وافع:
 

أنه جزء من تصرفـاته، وفي كل  
مرة يتكرر السلوك يتخزن  
بصورة أكبر ويصبح عادة

ها أن  عادات العقـل يمكن
تقوي جميع أنواع الذكاء  
المتعددة كالذكاء (اللفظي،  
الحركي، الموسيقي، المنطقي،  
األخالقي والعاطفي...) 

غيرت عادات العقـل المفهوم  
القديم للممارسات التربوية  
التقـليدية التي كانت تركز  
على الطالب حيث تركز حاليا  
على السلوك الذي يبديه  
الطلبة. 

رمية بين عادات  هناك عالقة ه
العقـل ومهارات التفكير من  
تذكر وتنبؤ تعد أساس  
للعمليات المعرفية كحل  
المشكالت واتخاذ القرارات
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(وهي الق�ة ال�اخل&ة ال�ي لل>]اt وال�ي جwب ال��علg 2&]ع� ب���ة لالنLاز �ال  ال�وافع ال�اخلBةأوًال:
 تع7R7 خارجي) وت>ق@2 لـ

�Rة (هي ال�وافع ال�ي ی�ل� االن@ان بها �ال�راثة وال ی�عل�ها، ت@�ى ب�وافع ال�قاء �8افع  - 1dدوافع ف
�ع والP<L وال>�م)Lال 

�ت{ على ع�م اش�اعها هالك دوافع ف@0�ل�ج&ة (تق�م على أساس ت�ازن الx05ة ا - 2�R2 و@Lل�اخل&ة لل
 الف�د) وأه�ها

3 -        (¶dع والع�Lعلى ال�قاء (كال ªدوافع ال فا 
�ف وال]ع�ر �اال��x>ان) - - 4Qر م� ال� دوافع االم� (ال� 
5 -       (P<Lمة وال� دوافع ال فاª على ال>�ع (األم
�ل وح{ االس��]اف) - 6Zالع (الفdدافع ح{ االس� 
 

( هي الق�ة ال��ج�دة خارج ال>]اt وال عالقة ت�dyه �اله�ف أو ال�>V&2 أو  ع الارجBةال�واف :ثانBاً 
�ائ7 ال�اد/ة و ال�ع>�Rة 8الH>اء و العالمات Lل م>ها ال�از العLان �ال�&�ة وت@��Qم ل�فع ال��عل2 ن 

 ال�راس&ة ، و ال اجة لالن��اء و ال�ف�ق وغ0�ها.. 
 ، � وال یjدv ع�م اش�اعها لهالك الف�د.ی�dل{ اش�اعها وج�د 8ائ� حي آخ

 
: ( ت���ر هwه ال الة �اخ�الف ال اجة أث>اء ح&اة االن@ان 8ال اجة للP<L و العd¶  دورة ال�وافع

 وغ0�ه �<�رة هwه ال�ورة)
�ع   L(ال اجة)                      ال��ع    ع�م ت�ازن وت�تLإلش�اع ال � إثارة سل�ك مHاب� وم@��

 
 

 إعادة ال��ازن أو خف� ال�افع                                     الdعام (ال�اعI) اإلش�اع
 

 :و�ائف ال�افJ&ة
ال� افVة على اس���ار  -2ت>]e و ت �ك ال@ل�ك إلش�اع ال اجة أو ل� ق0} ه�ف مع�0    - 1
 الل�ك
ع��ادا على ت �د ش�ة ال@ل�ك ا  - 4ت�ج&ه اسل�ك ن � ال�<�ر الvw /]�ع ال اجة.            - 3

 م�A ال اجة
 

 : ( /ع5� ع� ال@ل�ك �ع�ة أش�ال م>ها ) : اش�ال ال�افJ&ة
 ال@ل�ك ال���2 أو ال�امل (االش�اع ال�لي لل اجة) - 1
�ن  - 2�ال@ل�ك االج�ائي او ال�س0لي (ع�م اش�اع ال اجة �<�رة م�اش�ة، فاالل� اق �ف�R} ق� /

 ل اجة االن��اء)
3 -  A� ب�یل ع� األساس&ة في حالة الف]ل في اش�اعها)ال@ل�ك اإلحاللي (اش�اع حاجة أخ
 

 : واله�ف م>ه تف@0� ال@ل�ك اإلن@اني وال�>j5 �ه وض�dه وتق@2 إلى ¨&اس ال�افJ&ة
 ال�قای&P ال>ف@&ة - 1
 ال�قای&P الف@0�ل�ج&ة  - 2

�Rق��0 ��ق ¨&اس ال�افJ&ة� � : تقاس �]�ل غ0� م�اش� ع5
 ان �ال�قb ال�>قZي م� آخ� اش�اع)¨&اس ق�ة ال�افJ&ة ب�اسdة ال �مان (��&اس ال �م ●

إن أفضل طريقة لتنمية  
عادات العقـل هي ممارسة  
الطلبة لها في مهام بسيطة ثم  
تطبيقها في مواقف أكثر  
تعقيداً  

العقـل الذي ال يشعر بالحيرة ال  
بصورة صحيحة،   يمكن توظيفه

البد أن نفهم أن هناك أنماط  
فعالة للسلوك تساعد على حل  
المشكالت

(المثابرة) وهي االلتزام   
بالمهمة الموكلة للفرد لحين  
اكتمال المهمة وعدم االستسالم  
للصعوبات، والقدرة على تحليل  
المشكالت وتطوير  
االستراتيجيات لمعالجتها

(التفكير بمرونة) تعني   
قدرة على تغيير األفكار  ال

ووجهات النظر عند التعرض  
لمعلومات جديدة ودقيقة،  
حتى لو تعارضت مع  
معتقداتهم
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 ¨&اس ق�ة ال�افJ&ة م� خالل ال@ل�ك (ال�الحVة لل@ل�ك لالس��الل ع� حالة ال�افJ&ة) ●
 

�Rات ال�افJ&ة (Vفي ن��Rات فال�ع� على األساس ال�عV<ه الwعل&ه ه b0<ب vwاخ�لف األساس ال
 وال�ع� سل�8ي او ان@اني)

�Rة ال اف7:  - 1Vن 
�Rة ال اجة، ح0V<ى ب�اف7 هي ال�ي ت@�I ت]0� الى أن ال �مان ه� أساس وج�د ال اف7 وهwه ال 

�Rة هلت�أل ال>]اt لل�ص�ل لله�ف م� اشه�ها Vن (Hull. ة&� ) ال@ل�8&ة ال�&�ان&
�Rة ال اف7 ع>� هل:م� االف��اضات ال�ئ&@ة Vفي ن 

0� واس�Lا�ة ت7داد ق�ة �ا - 1Hة ب�0 م��v ال�عل2 على ت]�0ل عادات ب�ا�dة م@�قd<افأة ی� ل�ع7R7 وال�
 تأخ0� ال�عZ/ 7R7عف ق�ة العادة  - 2
0� ال]��ي وفي ال]��ي. - 3H�ة العادة �ازد/اد الفاصل ال7م>ي ب�0 تق�/2 ال� تZعف ق
0�ات ج�ی�ة غ0� األصل&ة وهي ت>]e ال@ل�8&ات ال��ع�دة �فعل ال�وافع. - 4H�&2 العادة ل�تع ���/ 

�RةV<ة ال�ب�أك�0ها على آل&ة حف ¨& eفق b@&أنها ل ey�اª الف�د على ال�قاء و�ن�ا دق�ها ال��&ة ب
ال�@ل�ات م�ا یjدv ل�عادالت و ص&غ رRاض&ة /��� ال�>j5 م� خاللها �ال@ل�ك على ن � دق0} وفقًا لع�د 

 م�ات ال�ع7R7 ال���ا�عة.
 
�Rات الwLب: - 2Vة  نR�Vها ن�ك دون االس�عانة �ال اف7، أه�تق�م على إم�ان&ة ال�ق�ف على ال@ل

)�<�اه��b �ال �اف7 الQارج&ة ب�صفها حاك�ة لل@ل�ك وأه�لb ال االت ال�اخل&ة واه��b ب�راسة  )حI0س
 b>Qات ول�0H�م� ال �Hا�ات أكLعادلة االس��2 �ال&rك + ت��اآلت&ة :  (ت��ار ال@ل�ك = ص�ور ال@ل

 ال@ل�ك ع�ة م�ات)
�� ال��r&2 �اس��Qام تع7R7 ال@ل�ك اإل/Lابي وتقل0ل الفاصل ال7م>ي �R2 و&rا�ة وال��Lب�0 االس�

�Rات ال�ي نقلb م�ض�ع ال�عل2 نقالت V<م� أه2 ال �واس��Qام ال��r&2 اإل/Lابي وت اشي العقاب، وتع�5
 ن�r&ة و��حb أف�ار ج�ی�ة.

�Rات االس�Hارة ال�ج�ان&ة - 3Vه لها ال�ائ� هي نLك ال�ي ی��: (تق�م على اف��اض أن أش�ال ال@ل
 ال�ي ت ق} له االش�اع)

�Rة أشه�ها نVم على أساس ما  ماك&الن��لل الة النفعال&ة حI0 ی�A أن ت�قع ال@�ور وال0Z} الvw /ق
�ل ع� ح�وث ال@ل�ك.x@�ال � ح�ث في ال�اضي ه

�Rات ال�ع�g&ة - 4V<ة الR�Vواالدراك، وتع� ن �: (ت�8j على 8&�&ة فه2 األح�اث م� خالل ال�ف�0
�L<�@ل �أن ما ف�/ق�د الف�د ل�غ00� اتLاهاته ه� وج�د اتLاه�0  ( ال�>اف� ال�ع�في)  م� أه�ها وتق

 م�>اق�0Z ال /��� الL�ع ب0>ه�ا وR@5{ ال0Z} ال>ف@ي .
�� تغ00� االتLاهات ع� ��R} �ع� اإلج�اءات ال@ل�8&ة واالج��اr&ة وم>ها:�/ 

 تغ00� اإل�ار ال��جعي للف�د (م� عادات وتقال�0 ومفا�&2 وأف�ار /J&¶ الف�د وسdها) - 1
 ات ال��جJ&ة ال�ي ی>��ي لها الف�د (كL�اعة األص�قاء وال�راسة والع�ل)تغ00� الL�اع - 2
�ض�ع االتLاه (��ا /Vه� م� أ�عاد ق� ت��ن خاg&ة ع� الف�د) - 3�� � االت<ال ال��اش
5�اء واألغل5&ة              - 4Qال vرأ � تأث0
 ال�>اق]ة والق�ار الL�اعي - 5
 
�Rات اإلن@ان&ة - 5V<ة لإلن@ ال�ان وت �ی� أفعاله م� خالل االخ�&ار وأه�&ة (ت�8j على اإلرادة ال 

5�ات ال]Q<&ة في ذل|)Qال 
��Rه (ال�افJ&ة اإلن@ان&ة) و ال�ي تق�م على ان ال�وافع ماسل�/ع� العال2 (Vاه في نLا االتwم� رواد ه (

التساؤل وطرح المشكالت) ان  
السؤال الجيد يقود لفهم أفضل  
من خالل جمع مزيد من  
المعلومات فمن شأنها ان تمأل  
الفجوات القـائمة بين ما  
يعرفونه وما ال يعرفونه

ق والتصور واالبتكار) (الخل 
تعني تصور حلول لمشكالت  
بطريقة مختلفة باستخدام طرق  
بديلة

(التفكير التبادلي) تعني   
قدرة الفرد على العمل بنجاح  
والتفكير باتساق مع اآلخرين، 
واألخذ بجدية بآراء اآلخرين  
ومقترحاتهم، لصالح العمل، فهو  
يدل على قوة الجماعة فكريا  
وماديا

لتحكم بالتهور) التأني  (ا 
والتفكير قبل اإلقدام على حل  
المشكلة التي يتعرض لها، 
واإلمعان في البدائل والنتائج  
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 A�� أول�Rة فإن ال اجات األخHمي فع>�ما ت]�ع ال اجات األك�ت>�رج م� حI0 األول�Rة على ش�ل ه
تdل{ االش�اع هي األخ�A، ف��5أ �األه2 وهي ال اجات الف@0�ل�ج&ة (ال�ي ت اف� على ح&اة  تVه� و

االن@ان 8الdعام و اله�اء ..) ث2 األم� (وحاج�ه لل]ع�ر �ال �ا/ة) ث2 حاجات االن��اء (إلى اس�ة وو�� 
Lازاته ) وت>�هي وف�� ..) ث2 تق�ی� ف� ق0} الwات (ك�ق�ی� ال>اس و ال��L�ع له، ث2 رضى الف�د ع� إن

 � اجات الفه2 و ال�ع�فة.     
�Rة ال�افع إلى اإلنLاز ( - 6Vل ما، د/ف�0 ماكل&الن�للعال2 ن�از عLن �إن�، ان االف�اد الwی� ی�غ5

 فإت�ام الع�ل �<�رة ج�0ة ه� ال�افع � � ذاته)
�Rة ات�>@�ن في ال�افJ&ة ( - 7Vاح هينL<ا أن ال>7عة لل�اس�ع�اد  حI0 رdyها ب�افJ&ة ال� <0ل م]0

 دافعي م��@{، وت�]�ل وفقا لHالثة م�غ0�ات في ق�رة الdال{ على ال� <0ل وهي: 
 ال�افع إلنLاز ال>Lاح  م� حI0 ال���ة  لل>Lاح ) - 1
 اح��ال&ة ال>Lاح (تق�م على ع�ل&ة تق�2R ذاتي /ق�م بها الف�د ل>ف@ه) - 2
�ن ال�اعI اك5� ¨&�ة) - 3� ¨&�ة �اعI ال>Lاح (كل�ا 8انb ال�ه�ة ص�Jة /

إن ال�افع إلنLاز ال>Lاح والف]ل م��ا�dان فإذا 8ان الdال{ م�ف�عًا �ال>Lاح ف@& اول أداءها �اح��ال&ة 
�ف م� الف]ل ف@L�0>{ أداء هwه ال�هام Qعا �ال�م@اوRة الح��ال&ة الف]ل أما اذا 8ان الdال{ م�ف

 ال��@اوRة م� حI0 اح��ال&ة ال>Lاح و الف]ل)
 

�Rات ال@ا�قV<ض ال� ة /��� ان نل�Q ان ال�افJ&ة ت�Zح م� خالل:م� خالل ع
 أن الف�د في سعي م@��� ل� ق0} ذاته. ●
 أن نLاح الف�د وانLازه ی� ق} إذا ات& b له الف�ص ال�>اس�ة إلش�اع ر��اته وم0�له. ●
 أن الف�د /@عى ق�ر ال�@�dاع إلش�اع 8ل إم�اناته الwات&ة ل� ق0} ال>Lاح والwات. ●
 
 s153 -180از) ص لف�ل ال�ا?ع (دافBjة اإلنا

 : مق�مة
اه��b م�ارس عل2 ال>فP ب�راسة ع�ل&ة ال�عل2 وال�أك�0 على أه�&ة ال�وافع في ت]L&ع ال�عل2 واع�5�ته 
� الdاقة االنفعال&ة ال�ام>ة في R�0�ة لل>]اt وال>�&Lة لل@ل�ك، واع�5�وا و�ائفها ت Hا لها، م� دوافع م��ش

 �0L{ ل��قف مع�0 وRه�ل األخ�A، وت�ج0هه لLهة مع0>ة.ال�ائ� ال ي، واالمالء على الف�د �أن /@
058� في ت <0ل ال��عل2، فإذا  �وعل&ه فق� اثb�5 ال�راسات أن ال�افع لإلنLاز م<�ر إلح�اث تغ0
وج�ت دافJ&ة م�تفعة ل�A الdال{ وج� ت <0ل دراسي م�تفع والع�P ل�� /�ل| دافع م>Qف� g& <ل 

 على م@��A م>Qف�.
 

 نsاز: مفه>م ال�افع لإل 
ح�ده ماكل&الن� انه (اس�ع�اد ثابb ن@5&ًا في ال]Q<&ة / �د م�A سعي الف�د ومHاب�ته في س05ل  

ت ق0} أو بل�غ نLاح ی��ت{ عل&ه ن�ع م� اإلرضاء، وال���ة وال@عي لل�غل{ على ال<ع�yات والع�ائ} 
 ل� ق0} ال>Lاح في األداء).

�ة على بx0اتها فالف�د ال�>7L /ع�5� م<�ر ث�وة ال��L�عات والقd&@ارتها والZادر على ب>اء ح
 وال�غل{ على الع��ات ف0ها.

تع�5� وق� أوض b ال�راسات �ع� االخ�الفات ب�0 األشQاص ذوv ال�افJ&ة لإلنLاز �غ0�ه2 وال�ي 
 خ<ائ� دافJ&ة االنLاز

�ال  - 1x@م ��ن ه�Rة مع��لة، و�ع� /�0ل�ن الخ�&ار ال�]اكل ال�ي ت� �A ق�راته2، 8��اقف مQا�
 أدائه    

لالحتماالت الممكنة للتصرف، 
وتسمى إدارة االندفـاع بحل  
المشكالت

(الكفـاح من أجل الدقة) أخذ   
وقت كافي لتفحص األمور  
ومراجعة القواعد التي يجب  

الدقة سبيل  االلتزام بها، فـ
الوصول لعمل عالي الجودة، 
وهي شرط ضروري للتفكير  
الناقد

االستعداد الدائم للتعلم  (
المستمر) تشوق الفرد إلى  
التعلم وشعوره المتواضع بأنه ال  
يعرف ورغبته في البحث عن  
المزيد من المعارف إلشباع  
احتياجاته من التعلم وتفتح  
الذهن

قدام  (اإلقدام على المخاطرة) إ
الفرد وعدم تردده وثقته  
بنفسه وقدرته على التجريب  
دون خوف من الفشل.
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2 -   �R�/�0ل�ن للع�ل ��Rال ل ل ال�]�الت ال<�Jة وRفZل�ن الع�ل مع األشQاص ال�Hاب
5�اءQكال 

�ح. - 3�dة وال� یه���ن �األه�اف ال�@�ق5ل&ة �ع�0ة ال��A، وyارتفاع ال�Hاب
 

 الع�امل ال�jث�ة في ت>�&ة دافع اإلنLاز:
1 - �ج� ال�فء وال�ع2 واالح��ام، وتأك�0 ¨&2  العالقات ال�ال�/ة �ع�له2 على (فه2 الdفل لwاته، ت�ف0

 الع�ل واإلنLاز)
ت]L&ع ال��رسة وال�>7ل الdفل وال]اب على (ت<�&2 م]ارRعه2 ال�عل&�&ة والف>&ة واإلن�اج&ة  - 2

 ال�>اس�ة)
�ل&ة وال�عاون  - 3x@�ل ال�از 8اإلتقان وت Lة �اإلنdت��وسائل االعالم وع�لها على (دع2 ال�&2 ال�

 )واالب��ار وال�Hاب�ة
 ال�&2 ال�ی>&ة ال�ي ت�8j على الع�ل الLاد    - 4
5�ات األخ��R ذوv ال�افJ&ة ال��تفعة - 5Q� االح��اك 
 
 دافBjة اإلنsاز وال�	�[ل:  

/�Qلف الdالب في أسال0{ االس�Lا�ة لألنV�ة ال�عل&�&ة فال�ع� /ق5ل على ال�راسة �]غف وفاعل&ة 
� الdالب ذوv الق�رات ال�>QفZة ی��70ون عال&ة وال�ع� ب��دد و ال�ع� ی�ف� ال�عل2، 8�ا أن �ع

ب� <0ل عالي والع�w8 Pل|  لwوv ال8wاء العال �انQفاض ال�@��A لwل| ن�L أن ال� <0ل ال�راسي 
 ی�جع لع�امل مHل ارتفاع أو انQفاض ال�افJ&ة لل� <0ل .

 
 مقای�B ال�افBjة : 

0� م� ال  أوال : ال�قای&P االسقا�&ةHال� P&قای�ه الwاف} و معارض لها ب�0 (اثارت ه��Lل ب�0 م
واشه� اخ��ار  ه>�v م�راvعل�اء ال>فP االكل0>&�ي و نفP ال]Q<&ة ، وق� 8ان م� ال��Rjی� لها العال2 

� �ه ش�Q او  30) و ی�ألف م� TATتفه2 ال��ض�ع  له ال�@�ى (V<ل 8ل واح�ة على م�حة ت]��ل
�ا�ات ال@ل�8&ة  ع�ة اشQاص في م�اقف م�Qلفة ت@�ح �إدراكها على أن اءdاالض �م�Qلفة وتف�0 في تف@0

�س�مات&ة وما ی�ور في نف@ه2 م� م]اع� و انفعاالت  �ع�ض �ص�ر ل��ة  4واألم�اض الع<اب&ة و ال@&
�ن ع� ال]Q<&ة.         20�Zضح م�ثان&ة أمام ال�ف �ص ثd/ 2ل{ م>ه �8ا�ة ق<ة لها م�dل�ات خاصة ل�

 I0لل>ق� ال]�ی� م� ح bض�أنها ل&@b مقای&P و إن�ا ت<ف االنفعاالت و النQفاض ن@�ة و ق� تع
 ث�اتها و ص�قها .

و الvw قام �<&اغ�ه ��Jارات  ه�مان7(لأل�فال وال��ار و أشه�ها م�&اس  ثان&ًا: ال�قای&P ال��ض�r&ة
�ح و ال@ل�ك و ال�Hاب�ة �dال A�اس��Qمb ال<فات الع]�ة ال�ي ت�70 م�تفعي ال� <0ل ع� غ0�ه8 2�@�

 5فق�ة اخ�&ار م� م�ع�د لL�لة ناق<ة ولها  28ال���ة في األداء االفZل و ... ) وه� ی���ن م� و 
�ن اعلى درجة �Rاالت لالخ�&ار م>ها و�28وأقلها  130اح�. 

 أ�عاد ال�افJ&ة لل�عل2:
 ال�وافع ت �ر الdاقة االنفعال&ة ال�ام>ة في ال�ائ� ال ي. - 1
 و�ه�ال آخ�.ت�لي على الف�د االس�Lا�ة ل��قف مع�0  - 2
 ت�جه ال@ل�ك وجهة مع0>ة. - 3
 

 دور الHعل� في زKادة دافBjة اإلنsاز وال�	�[ل ل�� ال@لmة 
1 - (� ال�غw/ة ال�اجعة: (أن ی�R7 م� ت�قعاته2 في ال� <0ل، ب5>اء الHقة ل�یه2 وال� ف70 ال�@��

(إيجاد الدعابة) بقدرة الفرد   
على الضحك والدعابة في  
المواقف المختلفة ومالحظة كل  
ما هو غريب ومثير للفكاهة ، 
فقد ثبت أن للمرح تأثير  
إيجابي على الوظائف  
السيكولوجية لإلنسان  

لدافع األكبر لدى  لما كان ا
االنسان هو الرغبة في الحصول  
رضى هللا تعالى و الفوز  
بالثواب العظيم  كان ذلك  
محفزا له على االستمرار و العمل  
لتحقيق إرادة هللا تعالى من  
وضعه على األرض.

مفهوم الدافعية

هناك الكثير من التعاريف  
للدافعية نذكر منها: القوة  

وك  الذاتية التي تحرك السل
وتوجهه لتحقيق غاية معينة  
يشعر الفرد بالحاجة إليها أو  
بأهميتها المادية أو المعنوية  
للفرد
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&ار ل�ا ت���0 الdل�ة م� ص&اغة أه�افه2 وت �&قها (��@اع�ته2 في ت �ی�ها وم>اق]�ها واالخ� - 2
 ی�>اس{ وجه�ده2)

اس�Hارة حاجات الdل�ة لإلنLاز وال>Lاح (ع>� ضعف الق�رات ل�A ال�ع� فعل&ه ت�ج&ه ان��اه  - 3
 وجه�د خاصة له2)

 
 : أسال[x اس�nارة دافBjة اإلنsاز

��0R وال�ال�ی� ع�م وج�د ال���ة لل�عل2 ل�A الdل�ة، ق� تjدv لل�@�ب   y�0� م� ال�Hاجه ال��حI0 ی
 ه2 /���:ول�@اع�ت

0� دافع�0ه2 -Hائه2 س5{ یdب�ء ال�رس �إع 
 اس��Qام الH>اء اللفVي و ال��ابي -
 اس��Qام االخ��ارات � ��ة -
 اس��Qام األلعاب و ال��اقف -
 اس�Hارة ال�]�R} و االك�]اف    -
 :ف�� الع�امل ال�ي تZعف م]ار8ة الdل�ة)ال�قل0ل م� اآلثار غ0� ال����ة ل�]ار8ة الdل�ة ( -
 ع�م ال�>�Rع في أسال0{ ال]�ح -d3ل�ة �@5{ م@��اه2         ع�م اح��ام ال - 1
 ع�م ال�احة داخل الف<ل �@5{ الx05ة ال�راس&ة - 4ال�>اخ الغ0� ودv في ال<ف                - 2
 

 �Bاز في ال�علsة اإلنBjفاض داف سmاب ان
 أوًال : أس�اب تع�د ل@ل�ك ال�ال�ی�.

- � وخ�ف للdفل م� الف]ل ت�قعات ال�ال�ی� ال��تفعة ال�ي ت@5{ ت�ت
 ال �ا/ة ال7ائ�ة -
 ال��قعات ال�>QفZة ج�ا ف0>قل�ن ���ح م��ن للdفل  -
 ع�م االه��ام -
 ال>w5 و ال>ق� ال����ر -
 ال<�اعات و ال�]اكل األس�Rة تQف� ال���ة �ال�راسة ل]ع�ره2 �ع�م األمان -

 .ثان&ًا: أس�اب تع�د للdال{
�ن صغ0� في -�على ال@� ال�dل�ب او ع�م ت�ف� ال�فا�&2  ع�م ت�ف� االس�ع�اد لل�عل2 8أن /

�ورRة لل�عل2Zال 
 �&اب ال>�اذج ال�ي /قل�ها الdل�ة - ع�م االه��ام �ال�عل2               -
 ع�م اش�اع ال اجات األساس&ة 8ال�أكل و ال�ل�P. -ال]ع�ر �الZغe ال>ف@ي          -

 .ثالHًا: أس�اب ت�عل} �ال��L�ع ال��رسي
 م5>ى ق�/2 و ع�م وج� م@احة لألن]dة وح�Rة ..) الx05ة ال��رس&ة (م� -
�د في غ�فة ال<ف و اس��Qام العالمات 8أسل�ب للعقاب أو اس��Qام  -�L�0 (كال�عل�ارسات ال�م

(..�0� ال�ف�0Hي، ع�م ات�اع أسال0{ ت�اه العل��ب، قلة اس��Qام ال�سائل ال�عل&�&ة و ت�ني م@�Zال 
�د/ة او الع�ائ&ة، ال��ای� في ال�@��Rات و االع�ار، و ال��ارسات ال<�&ة للdل�ة (العالقات ال -

 االزدحام ..)
 را�عًا: أس�اب ت�عل} �الx05ة الQارج&ة.

�ن �@5{ ال�ضع االق�<ادv وما /@�5ه م� وضع اج��اعي غ0� م ف7 � وه� غال�ًا /
� ال��رسي الغ0� م>اس{ وم]�الت ال>��  أس�اب أخ�A وه>اك ا/Zًا Lات والwال �ل�A ��8ني تق�ی

 الdل�ة 8لها تQف� ال�افJ&ة.

الدوافع الداخلية (وهي القوة  
الداخلية التي للنشاط والتي  
جذب المتعلم فيشعر برغبة  
لالنجاز بال تعزيز خارجي) 

دوافع فطرية (هي الدوافع  
ثة  التي يولد االنسان بها بالورا

وال يتعلمها، تسمى بدوافع  
البقـاء كدافع الجوع والجنس  
والنوم)

دوافع فسيولوجية (تقوم على  
أساس توازن البيئة الداخلية  
للجسم ويترتب على عدم  
اشباعها هالك الفرد) وأهمها

قياس قوة الدافعية بواسطة  
الحرمان (بقياس الحرمان  
بالوقت المنقضي من آخر
اشباع)

لدافعية من خالل  قياس قوة ا
السلوك (المالحظة للسلوك  
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�اب و العقاب وعالق�ه�ا ب�افJ&ة اإلنLاز.Hال 

�اب �اخ�الف أسال�0ه 8ال�]L&ع العا�في واللفVي وال�ادv أه�&ة 058�ة في إش�اع حاجة    Hإن لل
دة الdفل لل�ق�ی� ال]يء الvw ی�R7 م� ال اف7 لل�افJ&ة لإلنLاز أv ی>�0ها وRق�دها لألمام �إتقان ال�ا

وال@ل�ك ال�dل�ب ع�P العقاب و الvw یjدv لع�م ال]ع�ر �ال�ضا و االرت&اح م�ا /@5{ تقل0ل القابل&ة 
5�ات، بل ق� /@5{ 8�ه لل�ادة و ال�عل2.Qء في اك�@اب الeلل�عل&2 و ال� 

 
 )210ص  – 183الف�ل الام� ( الe�نامج ال��رeKي لعادات العقل ودافBjة اإلنsاز ) ( ص 

�Rات ال��علقة ت2 اع�اد الV<ارب سا�قة ، و الLات ع�ی�ة 8اال�الع على ت�d5ي وف} خRنامج ال��ر�5
عادات لها ارت�اt ل�5d&قها  �5عادات العقل ، ون�اذج ل5�امج عادات العقل ال@�ة ع]�ة ، ث2 أخw م>ها 

/dل{ م�  على الdل�ة مع ت �ی� ال�قb ، 8�ا ت2 خالله ت �ی� إج�اءات الLل@ة ال��ر5R&ة أv ت �ی� ما
 {05dة و م>اق]ات و تd[م� أن }الdعل2 و ال�ل@ات م� جان{ الLل�ة ال�&ام �ه خالل الdال
الس��ات&L&ات مع0>ة م@��Qمة في األن]dة 8الع<ف الwه>ي و ال�عل2 ال�عاوني و.. ، 8�ا ی�2 ت �ی� 

ألقالم و ال@5�رة األدوات ال�@��Qمة ل�ل عادة م� أجه7ة ال���ون&ة م� جهاز ع�ض و أدوات تعل&�&ة 8ا
 و..

�عة م� ال@ل�8&ات /@عى ن �ها ال�عل��ن والdل�ة ب�عي  تع�R% ال5�نامج:�Lم على م�ب�نامج /ق
�رة دائ�ة ل�ع7R7 ال@ل�ك.>yو 

 لل5�نامج ه� ت>�&ة عادات العقل ع>� الdل�ة م� خالل ت05d} ال5�نامج ال��ر5Rي. اله�ف العام
�اع واس��Qام ال�5ائل وح{ االس�dالع وy>اء العالقات االج��اr&ة ت>�&ة ال�Hاب�ة واإلبغا/ات ال5�نامج: 

 ل�A الdل�ة.
�ن م�افق�0 لل]�وt  18- 15: الdالب الwی� ت��اوح أع�اره2 ب�0 (الفxة ال�@�ه�فة�س>ة) على أن /

 الQاصة �الفxة وهي:
�ن ال�@��A ال� <0لي ج�0 أو أعلى.  - 1� ان /
�ن ال�@��A االق�<ادv واالج��اعي  - 2� وال�عل&�ي لل�ال�ی� م��سe أو أعلى.أن /

 ) د¨&قة  45لقاء ) م�ة 8ل لقاء ح<ة دراس&ة ( 25(  ب>اء ال5�نامج
 عادات لعقل وهي 8اآلتي:  5م ��Rات ال5�نامج: ی���ن م� 

 ال�Hاب�ة   - 1
�ونة    - 2�� � ال�ف�0
 ال�@اؤل و��ح ال�]�الت    - 3
 الQل} وال�<�ر واالب��ار   - 4
 ال�ف�0� ال��ادلي - 5
 

 ح�ل آل&ة س0� ال5�نامج ف0ها و5dR} ��&ة العادات على نفP ال��ت0{.>ها عادت�0 س>�>اول م
 

 ت��g على مق>لة (ك� �@ا?ع الe��K ال��� ?ال^يء إلى أن ت�ل )   العادة األولى : ( الnHاب�ة)
 �ت �د اه�اف ال>]اt �أن ی�ع�ف الdال{ على مفه�م عادة ال�Hاب�ة وخ<ائ<ها وعلى ال]�Q ال�Hاب

 و��Rرب عل&ه ع� ��R} ع�ة أن]dة ال ب� أن /ع�ل على م>اق]�ها وحل أن]�dها وم>ها:وغ0�ه 
د¨&قة) /ق�م ف0ها ال�عل2  45: �ع>�ان دع�ة ال�س�ل صلى هللا عل&ه وسل2 ق�مه لإلسالم (ال>]اt األول

ع� �ق� ح�ا/ة س0�ة ال�س�ل صلى هللا عل&ه وسل2، وما م� بها م� صع�yات 058�ة ه� واص ا�ه لH>0ه2 
 ال�ع�ة واإلسالم وال�أك�0 على ث�ات ومHاب�ته على ق�ل ال } وال�ع�ة رغ2 ال<عاب واالغ�اءات ال�05�ة. 

لالستدالل عن حالة الدافعية)

يمكن التدعيم باستخدام  
تعزيز السلوك اإليجابي وتقـليل  
الفـاصل الزمني بين االستجابة  
والتدعيم واستخدام التدعيم  
اإليجابي وتحاشي العقـاب

يعد العالم (ماسلو) من رواد  
هذا االتجاه في نظريته  

دافعية اإلنسانية) و التي  (ال
تقوم على ان الدوافع تندرج  
من حيث األولوية على شكل  
هرمي فعندما تشبع الحاجات  
 األكثر أولوية فـإن الحاجات
األخرى تظهر و تطلب االشباع  
هي األخرى

الحاجات الفسيولوجية (التي  
تحافظ على حياة االنسان  
كالطعام و الهواء ..) ثم األمن  

عور بالحماية) ثم  (وحاجته للش
حاجات االنتماء (إلى اسرة  
ووطن وفكر ..) ثم تقدير  
فتحقيق الذات (كتقدير  
الناس و المجتمع له، ثم رضى  
الفرد عن إنجازاته ) وتنتهي  
بحاجات الفهم و المعرفة
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ه>ا /ق�م الdال{ ب��ض&ح ف��ة ال�Hاب�ة في الق<ة و��ح األسxلة ع� هwه العادة �االس�@قاء م� خالل 
أف�ار ت�8j على فه�ه2 لهwا الق<ة ع� �ع� ال��اقف واألدلة عل0ها، 8�ا /dل{ م>ه2 ص&اغة م�ادفات و 

 ال�ع>ى.
�ع س&ارة اله�ن�ا وح�ای�ه مع ال<ع�yات  45: (ل>]اt الHانيا�Qل مHة م�د¨&قة) أخw ن��ذج آخ� لل�Hاب

وال� �/ات ال�05�ة ح�ى وص�له ل�@��اه ال الي الvw ل2 /<ل له إال �ع� س>�ات ع�ی�ة وم�احل ص�Jة 
 و058�ة.

ره2 ال�ي راودته2 ح�ل هwه الق<ة واالس�>�اجات ول�>اق]ة العامة لها وع>�ها ی>اق¶ ال�عل2 الdل�ة أف�ا
 مع ال�عل2 

0�ة في ح&اته  45(ل>]اt الHالI اH8 ة ف]ل واخفاقات�د¨&قة): ق<ة اب�اهام ل>��ل� ال�ئ&P الvw اخw ف�
 � ةإلى أن وصل ل�ئاسة ال5ل� و2�R ال>قاش و��ح األف�ار ال�dل�yة ح�ل العادة ال�أخ�ذ م>ها الف�

�ن ال��ض�ع حفل م�رسي وdRل{ م>| ال�عل2 لHق�ه ال�05�ة g&|  45: (ال>]اt ال�ا�ع�د¨&قة) س&
�ل�0.x@ة أمام وجهاء وم� وyإص�ارك ع�ل ن�وة ح�ل م�ض�ع ت@�ع ع>ه ألول م

 على الdال{ ان / �د ال�dل�ب م>ه و8&% س0>فwه مع ال�أك�0 على صفة ال�Hاب�ة ل>Lاح و�ت�ام ال�ه�ة.
 t90: ( 6-5ال>]ا  vد� د¨&قة) م>اق]ات ن]اt ف

�ن ف0ها م>اق]ات عامة ح�ل العادة وم>اق]اتها ال�ي دارت واألمHلة واالس��Qامات الع�ل&ة لها م� �Rو
 جان{ الdل�ة في ح&اته2 العامة، 8أمHلة ل &اته2 أو أح� أقارyه2 في م�ارس�ه2 لهwه العادة في ال�اقع.

 
^Hح ال�ة: (ال�9اؤل و<Bانnالتالعادة الS( 

 
ت��g الHق>لة (الH�فائل ه> الlN یLG� لل�أس الHHل>ء ن�فه والH�^ائ� یLG� لل�Gف الفارغ م� 

 ال�أس)
ی�ضح للdل�ة أه�اف ال5�نامج 8أح� عادات العقل في ال�ف�0�، و�Rع�ف على مع>ى و��ق ح{ 

�ق م�>�عة و8&�&ة الغ�ص في أع�اقها.d� لةxح األس� االس�dالع و�
� وس�0نا م�سى عل&ه ال@الم): (قال>]اt األولZQة ال> 

ی�وv ف0ها ال�عل2 ما ح<ل ب0>ه�ا م� ح�ارات وم>اق]ات وأسxلة، وال��708 على جان{ ر��ة س�0نا 
� على ZQالت ورد ال�م�سى عل&ه ال@الم ب�لقي العل2 واال�الع وت@اؤالته ال��ع�دة و8&�&ة ��ح ال�]

 اسxل�ه ونقاشاته2.
غة ال�]�الت، وأه�&ة ذل|، وت�ض&ح األسxلة ذات الفاعل&ة واأله2 في وه>ا ی�ضح للdل�ة 8&�&ة ص&ا

 م�Qلف ال��اقف.
 د¨&قة (زRارة عال2 حاصل على جائ7ة ن�yل لل��رسة) 45: ال>]اt الHاني

�عة أسxلة م��>ة لل�ع�ف على أس�اب نLاحه و �Lالب إع�اد مdعة م� ال��Lعل2 م� م�ل{ الd/
 2 ن]�ها في مLلة ال��رسة.إب�اعه و شع�ره �ال>Lاح و .. ل�0

IالHال tرسة)  45: ال>]ا��وب م� ال� د¨&قة (اله
نقاش ح�ل م اولة �ال{ ت]L&ع| لله�وب م� ال��رسة و�ه�ال ال�7امات|، ح�ل 8&% س�jث� ت@اؤل| 

 ح�ل تأث0� الdال{ عل&|.
 د¨&قة (ال�عل2 ال<غ0�)  45ال>]اt ال�ا�ع: 

�عة م� الdالب ت��ع �ع� ال��ارس ال �یHة ت05d} اس��ات�Lتع�00 م {R�&L&ة ال�عل2 ال<غ0� ع� �
ال��ف�ق�0 ل�@اع�ة ال�عل2 داخل الف<ل مع الdل�ة ضJ&في ال� <0ل، وق� ت2 اخ�&ارك ف�ا هي الdQة 

 ال�ي س��5أ بها م� ج�ع لل5&انات و�ع�اد ال�Lاول وال��اع�0 وم>اق]ة وضع خdة ل�>فw0 ال�ه�ة ال�dل�yة.
 tد¨&قة  90: 6-5ال>]ا((vد� (م>اق]ات (الع�ل الف

إن الدافع إلنجاز النجاح والفشل  
مترابطان فـإذا كان الطالب  
مدفوعاً بالنجاح فسيحاول  

تمالية مساوية  أداءها باح
الحتمالية الفشل أما اذا كان  
الطالب مدفوعا بالخوف من  
الفشل فسيتجنب أداء هذه  
المهام المتساوية من حيث  
احتمالية النجاح و الفشل)

يختلف الطالب في أساليب  
االستجابة لألنظمة التعليمية  
فـالبعض يقبل على الدراسة  
بشغف وفـاعلية عالية والبعض  

يرفض التعلمبتردد و البعض  

بعض الطالب ذوي القدرات  
المنخفضة يتميزون بتحصيل  
عالي والعكس كذلك  لذوي  
الذكاء العال بانخفـاض  
المستوى لذلك نجد أن  
التحصيل الدراسي يرجع لعوامل  
مثل ارتفـاع أو انخفـاض  
الدافعية للتحصيل  
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و2�R ف0ها وصف للعادة واس��Qاماتها في ال &اة العامة للdل�ة ون�اذج له2 في اس��Qامها وألشQاص 
 /ع�ف�نه2 �ع�ض الق<� وال�Lارب ال>اج ة في ذل|.

 وعلى هwا ال>�e ت��ن ��&ة العادات ت�]ي ح@{ آل&ة ال>��ذج�0 ال��Qار�R، فال داعي لإل�الة...   
ح<�ل ال�عل2 على ال�عل�مات وال�>اق]ات وال>�ائج ال�dل�yة م� هwه األن]dة ال�ي دارت ب0>ه وyع� 

و�0y الdل�ة وما اس�>�Lه م>ها، /@�d&ع أن /ف@� وR لل م@��A ت��ع الdل�ة بهwه العادات وم@��A الفائ�ة 
 والعائ� م� ال��رR{ عل0ها في ش�ح مف<ل.

 

 

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

 .المهتمين بالبعد السلوكي.

إن للثواب باختالف أساليبه  
كالتشجيع العاطفي واللفظي  

همية كبيرة في  والمادي أ
إشباع حاجة الطفـل للتقدير  
الشيء الذي يزيد من الحافز  
للدافعية لإلنجاز  

  
كامل النص:   رابط  

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR108MaanHabitsOfMind.pdf 
  

 

   

 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "
  العلمـي الموقـعانجازات  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      
 

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

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

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

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

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

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

  جمعيـــــــــــــــات:السـادس الرابـط  -
ynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7://www.arabpshttp  

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