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 :المستخلص

ييدف السقال الحالي إلى معرفة عادات العقل فىى الساىال البريىؽأ ميىسابيىا    
مرايل نطؽر  فطاال يا  نشامل ىاا السقال مايؽم عادات العقل ملسعمسات رياض األ
عىىادات كسىا نشىامل  مصى  عىادات العقىىل م خرىاص  عىىادات العقىل م عىادات العقىل

ميىسيو مإسيام عادات دمر السعمسة فى نعميػ عادات العقل م  البريؽأالعقل فى الساال 
 العقل لسعمسة الرمضة.
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Habits of mind in the field of education and its 

importance to for kindergarten teachers 
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Abstract: 

   The present article aims to know the habits of mind in the 
field of education and its importance to the kindergarten 

teachers, where this article discussed the concept of the habits 
of mind and the stages of evolution the habits of mind and 

characteristics the habits of mind and described the habits of 
mind and it also dealt with the habits of mind in the field of 

education and the role of the kindergarten teachers in the 

education the habits of mind and its importance and 
contribution of the habits of mind of the kindergarten 

teachers.                                                                                
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 :قدمةم

ساسيا ماسؽعة مركبة مؼ العادات ,مالعادات ليدت سؽى ين شخرابشا ىى فى إ      
 ميؽميا, نسافطا ثاببة بدمن معى فانيا داصسا,يعؽامل قؽية الباثار فى ييانشا ملسا كانت 

 (4006,كؽفى.ر سبياؼ) نأثارانشا انعدام يم نأثارانشانعبر عؼ شخريانشا منارز 
ياب نعميسي, ردنا نذايع مجؽد جؽ يذا إنو يكاليغ  با مياشا كؽس آرثريا  يرى      

ن يبعمسؽا كيف يدبخدمؽن عادات العقل فى دعػ الببادل يناديػ يعمى الكبار 
(.مان العادة يبػ نعميسيا فى مقت مبكر جدا جى4005كؽسبا مياشا كاليغ, آرثرمالسذاركة)

السعقدة)دمحم بكر  ماألنذطةمناشية الر  األنذطةدارة إنيا نداعد فى يمؼ يياة الارد , يا  
 (. :400,نؽفل
ن يراقبؽا يالسعمساؼ  فبإمكانفطاال ألمؽر خاصة بايليدت مارد  فعادات العقل      

نو يبػ نطؽيرىا منحداشيا فطؽال العسر)ارثر يياؼ  ,ميعدلؽا عادات العقل الخاصة بيػ
 كيدة السرياؼ الغرض مؼ عادات العقل ىؽ مداعكان ب(م 4005,كؽسبا مياشا كاليغ
ساسيا فطؽال الحياة ينعمػ ماسعا معسرا  نربح البيىاه العادات العقمية  انااهيعسمؽا فى 

 ي(.4005كؽسبا مياشا كاليغ, آرثرممالصسة لمكبار  )
فىي  ةن عىادات العقىل ىىي العسىؽد الاقىرأ الالزمىي Sommers (2010ميذىار )   

ن ندعى جاىديؼ لبطؽير يياب نو ي Marzano ( 1992العسمية البعميسية , مذكر )
مإن فيػ منطباق ىاه  نمغ العادات العقمية البي نعزز مجية نعر يكثر دقة في العالػ,

العادات نعسل عمى نؽفار الارد ميارات لمعسل مؼ خالل مؽاق  الحياة الحقيقية البي 
 Costaجل الحرؽل عمى نبياة يفزل)ينايز ىاا الارد السبخدام الؽعي مالاكر مؼ 

&Kallick,2000 .) 
 :مفيهم عادات العقل    
لبيان مايؽم عادات العقل البد مؼ معرفة مايؽم العادة فى المغة, مالعادة: كل ما       

 (4003>;55,اعباد يبى صار ياعل مؼ غار جيد )ماسع المغة العريية
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( العىىىىادات العقميىىىىة بأنيىىىىا ماسؽعىىىىة السيىىىىارات :400) ميىىىىرى دمحم بكىىىىر نؽفىىىىل        
ااىىات مالقىىيػ البىي نسكىىؼ الاىىرد مىؼ بشىىا  نازىيالت مىىؼ االدا ات يم الدىىمؽكيات ماالن

عسمية  انبقا نقؽده إلى   ليا, بحاالاكية ,بشا  عمى السثارات مالسشبيات البي يبعرض 
,  يم قزية ذىشية يم يدا  سمؽك مؼ ماسؽعة خيارات مباية يمامو لسؽاجية مذكمة ما

 عمى ىاا الشيج. مالسداممة نطباق سمؽك بااعمية, مي
بان عادة العقل عبارة عؼ نسط  Costa and Kallick (2008)ف فيسا يعر       

 . إنباجية يفعال إلىمؼ الدمؽكيات الاكرية يقؽدنا 
ن العىادات العقميىة ىىى دمام الاىرد السىبخدام أ( ب4033يدام دمحم مازن ) ميشار     
 ييانو. زا  كل السؽاق  البى نؽاجيو فىإالعمسية  انااىانو
ن إف Goleman  (1995) Perkins (1995) يجراىا البي لألبحاثمنبياة     

نساط معاشة مؼ الدمؽك العقمى ,يؽظ  يالارد عمى اسبخدام  اعبسادعادات العقل ىى 
 م مؽق  ما.يفايا العسميات مالسيارات الاىشية عشد مؽاجية خبرة جديدة 

 :مراحل تطهر عادات العقل
ريعة مرايل ىرمية ,نعبسد كىل مريمىة عمىى سىابقبيا منعىد يكار الى قدػ كؽسبا البا   
 ساسية لسا يمايا مىى:ي

-دخىىال البيانىىىاتإالباكاىىىر كسيىىارة مشارىىمة منبزىىىسؼ السيارات) اعببىىارمريمىىة  -3
 الشؽانج بعد نعديميا منطؽيرىا( اسبخراج-نذغال البيانات

ات السشارىىمة اسىىبرانيايات الباكاىىر منبزىىسؼ الىىريط بىىاؼ السيىىار  اعببىىارمريمىىة  -4
ؽاجيىة السذىكالت سل األفىراديدىبخدميا  البىيلمباكار مؼ خالل االسىبرانيايات 
-االسىبدالل–القىرار  انخىاذ-الباكار الشاقىد-ممشيا)اسبرانيايات يل السذكالت

 السشطق(

مريمىة اعببىىار الباكاىر كعسميىىة إبداعيىىة ميذىسل ماسؽعىىة مىؼ الدىىمؽكيات البىىى  -5
نساط جديدة لمباكار ينباج يدبخدميا الارد إلنبر  بالخبرة ماالسببرار ,مالبى 

 االسببرار(–عسل الشساذج -الحدسية-الساازأالباكار -الطالقة-بداعإل,مىى)ا
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مالرغبىة  ماالسبعدادرادة مريمة اعببار الباكار كرمح معرفية منبسثل فى قؽة اإل -6
البح  عؼ -بايكامة لشادو ايبااظو-مااللبزام ميبر  صايبيا بى )نابيح الاىؼ

 فىيالرغبىة -الرصيدىية باألفكىاراالىبسىام -البعامل مىع السؽاقى  الغامزىة-داصلب
 .(:;-9;: 4007,البشااا)يؽس  قطامى

 :خرائص عادات العقل
عبىىىارة عىىىؼ نركابىىىة مىىىؼ الكثاىىىر مىىىؼ السيىىىارات مالسؽاقىىى   ىىىىيعىىادات العقىىىل          

لدىىمؽكيات نازىىل نسطىا مىىؼ ا ينشىامالبمسيحىات مالباىىارب الساضىية مالساىىؽل مىىى نعشىىى 
 يشبغىىي األنسىاط يأنعشىى ضىسشيا صىىشع اخببىارات يىىؽل  فيىىيرة ,ملىاا اىىالاكريىة عمىى غ
خراص  ملعادات العقل , (ي4005) كاليغ مياشيا كؽسبا آرثر معاؼمقت  في اسبخدامو
 :ىى
اقل  يخرىنساط ياسبخدام نسط مؼ انساط الدمؽكيات الاكرية بدال مؼ  اخببار-البقايػ:-3

 .إنباجية
 نساط الدمؽكيات الاكرية.يالسال السبخدام نسط مؼ  اسبذعار-السال:-4
 نساط الدمؽكيات.يدراك مجؽد الارص السالصسة السبخدام إ-الحداسية:-5
 ساسية لبشااا الدمؽكيات.السيارات مالقدرات األ امبالك-السقدرة:-6
 دا  نسط الدمؽكيات الاكرية منحداشو.يمؽاصمة الدعى لمبامل فى  -االلبزام:-7
 األفعال فيم دمايا ينساط الدمؽكيات الاكرية منزساشيا جعل البرميج أل-الدياسة:-8

 & Costa ,  (2008 مضاع السثارة لمادل سياسة مببعة.مالقرارات مالحمؽل لأل

Kallick) 
 :وصف عادات العقل

إجرا ات عشدما ال يكؽن ىشاك يل  انخاذنداعد الشاس عمى  38 ىعادات العقل ال    
ملمبعىرف عمىى عىادات  Costa and Kallick(4:2005)ه لمسذىكمة معىرمف ليىا

 Costa(18:2008-37)العقل مخراص  كل عادة مؼ نمغ العادات  ذكر كال مؼ 

and Kallick ( م يؽس  محسؽد :400>87م دمحم بكر نؽفل )دمحم  يميسة ,قطامي
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( مصىى   ي59-44:4005كؽسىبا باشىا كاليىغ ) آرثىر( م 336-333:4007معسىؽر)
  -عادة مىى مسثمة كسا يمى:لكل 

 persistingالمثابرة : -1
قدرة الارد عمى مؽاصمة العسل بالسيسة السؽكمة إليو ,مؼ فطبيعة الشاس األكاا         

 .ين يمبزمؽا بالسيسة السؽكمة إلايػ إلى ياؼ نكبسل مال يدبدمػ بديؽلة 
 Striving for Accuracyالكفاح من اجل الدقة:  -2 
ارد عمى العسل السبؽاصل بحرفية مإنقان مناحى  السعمؽمىات لمبأكىد مىؼ قدر ال      

 صحبيا ممراجعة مبطمبات السيام ممراجعو مناح  ما نػ اناازه . 
 Responding with Wonderment andاالستجابة بدىذة ورهبة:  -3

Awe 
فراد الايؼ الحمؽل ممؽاصمة البعمػ مدى الحياة  فاأل بإيااداع بالقدرة عمى االسبس        

خريؼ يبسبعؽن بياه العادة ىػ الايؼ يدعؽن عؼ السذكالت ليدبسبعؽا بحميا منقديسيا لأل
 باسبقاللية نامة. 

 Taking Responsible Risksاإلقدام عمى مخاطر مدئهلة:  -4
مساصط فشية بدبب  ماكبذاففكار جديدة يسالاب م ياالسبعداد لبارية اسبرانيايات م      

الارص لسؽاجية  ماسبغاللر فرضية جديدة يبى لؽ كان الذغ يياليػ الباريب ماخببا
 البحدى الاى نارضة عسمية يل السذكالت .

 Learning Continuouslyاالستعداد الدائم لمتعمم المدتمر:  -5 
القدرة عمى البعمػ السدبسر مامبالك الثقة ميب االسبطالع , فالثقة البى يبحمؽن        

سبطالع لدييػ مالبح  السبؽاصل لطر  افزل مؼ اجل البحداؼ بيا مقرمنة بحب اال
 .مالبعديل منحداؼ الاات

      Questioning and Posing Problemsالتداؤل وطرح المذكالت:  -6 
منؽلاد عدد مؼ البداصل لحل السذكالت عشدما نحدث,ممؼ  يسئمةالقدرة عمى فطرح    

  .عثؽر عمى السذكالت ليقؽم بحمياخراص  االندان السسازة نزمعو مقدرنو عمى ال
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     Thinking Flexiblyالتفكير بمرونة:  -7
قدرة الارد عمى الباكار ببداصل مخيارات ميمؽل ممجيات نعر مبعددة ممخبماو        

 مع فطالقة فى الحدي  مقابمية لمبكيف مع السؽاق  السخبماة البى نعرض عميو. 
    Finding Humorإيجاد الدعابة:  -8
قدرة الارد عمى نقديػ نسىاذج مىؼ الدىمؽكيات البىى نىدعؽ عمىى الدىرمر مالسبعىة        

مالزىحغ , فالدعابىىو نحىىرر الطاقىىة لمعسميىىة االبداعيىىة , منثاىىر ميىىارات الباكاىىر عاليىىو 
 السدبؽى. 

    Managing Impulsivityالتحكم بالتيهر:  -9
ات قبل ان يبدا الارد بالسيسة,فسؼ مالباكار ماالصغا  لمبعميس البأنيالقدرة عمى        

صاات االفراد السبرااؼ بحل السذكمة انيػ مبانؽن مياكرمن قبل ان يقدمؽا عمى عسل 
 ما . 
 Thinking about your thinkingالتفكيــر حــهل التفكيــر:   -11

(metacognition   
حباج قدرة الارد عمى ذكر الخطؽات الالزمة لخطة عسل ممص  ما يعرف مما ي       

 لسعرفبو مالقدرة عمى نقايػ كاا ة خطبو.
 Listening to Others with    اإلصـاا  بـتفيم وتعــاطف: -11 

Understanding and Empathy 
فكارىػ مالباامب معيػ برؽرة سميسة ي مايبرام لألخريؼ اإلصغا قدرة الارد عمى         

  مافكىىىار االخىىىىريؼ  عىىىادة صىىىىياغو ماىىىا يػ ممذىىىكالت معؽافطىىىىإ ممالصسىىىة مالقىىىدرة عمىىىىى 
 خرى .يضافة معانى إم يبذاافية 

 Applying Pastتطبيــا المعــارم الماعــية عمــى أوعــا  جديــدة:  -12 

Knowledge to New Situations    
قدرة الارد عمى اسبخالص السعشى مؼ نارية ما مالدار قدما عمىى مضىع جديىد      

 .ؼمالريط باؼ فكرناؼ مخبمابا
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 Thinking and communicating بهعهح ودقة: التفكير والتهصل -13

with clarity and precision   
قدرة الارد عمى نؽصال ما يريد بدقة سؽا  كان ذلغ كباببا يم شاؽيا مدبخدما لغة      

ن األفراد األذكيا  يكافحؽن مؼ اجل إدقيقة لؽص  يعسال منحديد الراات الرصيدية ,ف
 نؽصال ما يريدمن قؽلو بدقة.

 Gathering Data Through       جمع البيانات باستخدام الحهاس: -14

All Senses    
اكبىىىىىىىر عىىىىىىىدد مسكىىىىىىىؼ مىىىىىىىؼ الاىىىىىىىرص السىىىىىىىبخدام الحىىىىىىىؽاس مثىىىىىىىل البرىىىىىىىىر  إنايىىىىىىىة      

فراد يدىىىعؽن الىىىى نذىىىغال جسيىىىع ,مالدسع,مالمسس,مالبارية,مالحركة,مالذىىػ,مالبام  فىىىاأل
االشىيا  مااليىداث ,بيىدف نحقاىق  مدىاك مالبىام , مالذىػ,مناريةالحىؽاس فاريىدمن, اإل

 الايػ.
 Creating, Imagining, and ,االبتكـــار: الترـــهر, الخمــا -15

Innovating     
فراد دمار مخبماو ممؽاق  مبشؽعو ,فسععػ األيقدرة الارد عمى نرؽر نادة فى        

 سالاب جديدة مذكية ميارعو. يلدييػ الطاقة عمى نؽلاد مشباات م 
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 Thinking Interdependently لتبادلى:التفكير ا -16
قدرة الارد عمى نبرير االفكار ماخببار مدى صاليية اسبرانيايات الحمؽل منقبل        

قؽى بكثار فكريا مماديا مؼ ينيػ سؽيا يفراد السبعامنؽن البغاية الراجعة ,يا  يدرك األ
 ى فرد يحيا لؽيده. ي
 :عادات العقل فى المجال التربهى   
كىىىل ن نكىىىؽن العىىادات العقميىىىة مثىىل عىىىادات األجىىا ت دعىىىؽة البرييىىة الحديثىىىة أل       

م اسبعسال الدؽاك عشد يفكسا يعباد السر  عمى االسبيقاظ مؼ الشؽم مبكرا  مالذرب مالشؽم,
عسىل  بىأأن يقؽم ين يعباد عمى اسبعسال االسبرانيايات العقمية قبل يالؽضؽ  فاشبغى 

 (;400,)دمحم بكر نؽفليعسالومؼ 
عادات  نأثاراتن إ منؤثر عادات العقل عمى السعمساؼ معمى السدرسة مالسابسع,         

مالبسريشىات كميىا  مالبأمالتن الكثار مؼ الباارب مالمقا ات يذلغ , العقل ليدت فؽرية
 نذكل عادة مايدة لكؼ السعمساؼ سرعان ما يذكمؽن عادة نعميػ ماردات عادات العقىل

دراج عادات إىسية ي  إلى Murray( 2016شار)ي(, م ي4005) كاليغ مياشيا كؽسبا آرثر
كؽسىىبا مياشىا كاليىغ بىان عىىادات  آرثىرالعقىل لبطىؽير السشىاىج الدراسىية, مذكىىر كىال مىؼ 

نزعىىىىات عقميىىىىة يسكىىىىؼ نعميسيىىىىىا منعمسيىىىىا مىىىىؼ خىىىىالل ماسؽعىىىىة مىىىىىؼ  يمالعقىىىىل ميىىىىارات 
 -:ىسياي االسبرانيايات مؼ 

 .modelsعرض الشسؽذج -3
 ,السبرانياية عمى نعميػ عادات العقل مؼ خالل عرض نساذج معاشةنعبسد ىاه ا     

  .نساذج ناريخية يمم نساذج مرؽرة ي م معمساؼيفراد أسؽا  كانت بذرية ك
 .نساط الباكاريفى  الاانيمل أ( مالبSelf-Awareness) الاانيالؽعى -4
ماسبخدام البقؽيػ  يسارسيا, البي ميفعالو الباكارن قيام الارد بالبامل الاانى النساط إ      
نو ان يؤدى الى نحداؼ الدمؽكيات الاكية البى نذكل عادات أممراقبة ذانة مؼ ش الااني

 العقل ميالبالى اكبداب ىاه العادات بذكل ندرياى.  
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  األخريؼ.االسبساع الى -5
خىىىريؼ لأل االسىىىبساعىىىاه االسىىىبرانياية نقىىىؽم عمىىى نعمىىىيػ عىىىادات العقىىىل مىىؼ خىىىالل    
فعسمية البااعل  مما يردر عشيػ مؼ سمؽكيات ممؼ نغاية راجعة, يرا ىػعمى  ناباحماال

ن يداعد عمى اكبداب منعمىيػ سىمؽكيات جديىدة قىد نبطىؽر يالشذط مع الغار مؼ شانو 
 (.:400لبربح سمؽكيات ذكية ميالبالى عادة عقل)دمحم بكر نؽفل,

ػ منعزز الشسؽ السدبسر ان عادات العقل نذاع السبعم  Jones(2015) ميشار     
لعادات العقل باعببارىا مشعػ   دراسة  Goldenberg( 1996) ىنعمسيػ, ماجر  في

يؽل عادات العقىل    Steinkuehler and Duncan(2008) ةلمسشيج. مدراس
 Gould( 2005عسمت عمى نعزيز عادات العقل فى السدارس مدراسة ) البيالعمسية 
الكميات العمسية مالكميات الديشية ىي في يقيقة األمر ن عادات العقل في ينقبرح  البي

 يكثر نذابًيا مسا كان يعبقد.
 إلىىىنؽصىمت  البىي( 4033) مرىطاى الدىاد ,مشبرىىر صىالح عسىر إمىاممدراسىة    

مجؽد فرم  دالة ايراصيا باؼ بىاؼ عىادات العقىل مالكاىا ة الاانيىة االكاديسيىة مامصىت 
  اابية.اإليباىسية البدريب عمى عادات العقل 
 وإسيام عادات العقل ليادور المعممة فى تعميم عادات العقل 

قؽم معمسة ريىاض األفطاىال  بىأدمار عديىدة م نىؤدأ ميامىا  كثاىرة م مبشؽعىة   ن       
فيي مدئؽلة عؼ كل ما يبعمسو الطال م نبدي ىاه السريمة بالبخطيط م ندبسر بالبشااا م 

مسة دمرا رصيديا في نطؽير العسمية البريؽية ألنيا نشبيي بالبقؽيػ مالسراجعة كسا ين لمسع
 . مبؽاجدة داصسا مع األفطاال

(انو يسكؼ نشسية عادات العقل 4007دمحم معسؽر ) يميسةيرى يؽس  قطامى م       
 مؼ خالل البخطيط االنى:   

سيس نؽانج نعميسية: بحا  يشبغى مضع السيارة مالدمؽكيات السبؽقعة أالعسل عمى ن-3
 بذكل ماضح مصريح.  األفطاالن نردر عؼ يسكؼ ي البي
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ن نكىىؽن مؽضىؽعات السحبىىؽى نثاىىر ينحديىد السحبىىؽى السعرفىىى لمىدرس:يا  ياىىب -4
 لألسئمةالسثارة  األفكارم يسئمة ماالفكار منادارات كثارة , منبر  السؽضؽعات األ

 بالخراص  االنية:
 .األفطاال اىبسامنثار  *
 قة باؼ ناارييػ مالسحبؽى.يااد عالفطاال مدارا إلنؽفر لأل *
 نقدم مذكالت لػ يبػ يميا بعد. *
 كثر مؼ نادار مايد ممجية نعر مايدة.يليا  *
  .نحديد العسميات مالسيارات السعرفية البى يشبغى مسارسبيا -5
 .اليدف إلناازنشسابيا  يشبغيالعادات العقمية البى نحديد  -6
 األفطاىىال مإعطىا  سىىئمة,ثىارة األإ,م  مىيالعسدمر السعمسىة مىؼ خىىالل نحديىد البطباىىق  -7

الاىىرص لسسارسىىة العىىادة العقميىىة,منحؽيل الباكاىىر الىىى نباجىىات ممسؽسىىة لكىىى يراىىىا 
فطاىال باكبذىاف منحسىل عمىى األ األسىئمةفطاال ,مالبامل مالباكار مؼ خالل فطىرح األ

 السخافطر.
ايىة ن السعمساؼ الشاجحاؼ فى عادات العقىل ان يدىبخدمؽا كىل فرصىة مبأمؼ شم      

شىارت عباىر ابىرا يػ ي( ياى  ب7:4005كؽسبا مياشا كاليغ, آرثرلبعميػ نمغ العادات)
بغى  الشعىر  نعميػ ضعيف, إلىن العادات العقمية الزعياة نؤدى ي( 4007زيدان )

ذا إم القدرات ,مىشا يربح السبعمسؽن السيرة غار فعالاؼ يعؼ مدبؽى الارد فى السيارات 
  لػ يشسؽا عادات عقمية قؽية.

 Abdelhamied (2013) and Elyousifدراسىىىىىة كىىىىىال مىىىىىؼ  ميشىىىىىارت    
نطىؽير عىادات العقىل لىىدى  يىسيىىة إلىى Calik, Turan and Coll (2014م)

 افزل . عمسيالسعمساؼ لكى نداعدىػ عمى ناكار 
يايىىػ السعمسىىؽن معشىى عىىادات العقىىل  ينضىرمرة  Campbell (2006)ماكىد      

 Kose and( 2014)  ةفطالبيػ, مدراسسمؽك  في داتابحا  يسكشيػ غرس نمغ الع

Tanisli مدراسىة دمحم  ,السىدارس االببداصيىة لسعمسىيياملت نحديد عادات العقل  البي
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امىىبالك  فىىي األفىرادن ىشىاك ناىىامت بىىاؼ ي إلىىى يشىىارت البىي( 4034نىايف عياصىىرة )
ن ىشىىىاك ناىىىىامت بىىىاؼ نمىىىىغ العىىىادات, ياىىىى  ي إلىىىىى ييزىىىا يشىىىىارتعىىىادات العقىىىىل ,كسىىىا 

ن الذخ  الاى لديو عادات خافطئة لمعقل يسكؼ ان يغارىا ي Turner (1994)اريش
 ميكبدب نساذج جديدة

ىدفت الى البعرف عمى عادات  البي (4038عباس ) إيسانمنؽصمت دراسة    
العقل لدى معمسات رياض االفطاال مفق مبغار العسر ممدة الخدمىة مالحالىة  مدراسىة 

ىىدفت الىى الكذى  عىؼ درجىة مسارسىة معمسىات  يالبى (4034إيسان ايسد المقسىانى )
رياض االفطاال بسكة السكرمة لعادات العقل ممعرفة الارم  فى درجة مسارسة معمسات 
رياض األفطاال ألبعاد عىادات العقىل نبعىا لمعسىر ,مالسؤىىل الدراسىي , مسىشؽات الخبىرة 

ة مسارسة عادات البعميسية , معدد الدرمات البدريبية ماشارت نباصج الدراسة الى ان درج
( البى نؽصمت الى مجؽد فرم  ;400مدراسة رند بذار دمحم )العقل ىى درجة مرناعة 

 دالة ايراصيا نعزى لسبغار البخر  الدراسى عمى بع  العادات.
ن تـدريب بحاجو  لمتدريب عمـى عـادات العقـل أل معممات رياض األطفالن إ   

 :المعممات عمى ىذه العادات يديم فى
 كثر مشاسبة.يالفطاال عمى اسبخدام عادات عقل دريب ا -3
 دفع االفطاال الى اسبخدام عادات عقل سميسة. -4
ريط عادات العقل بالباكار ميشعكس ىىاا فىى نحدىاؼ البحرال)يؽسى  قطىامى م  -5

 .(367 :4007,دمحم معسؽر يميسة
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 :المراجع
 

, مرررعار   اس كشرروو و ى ررد ترروعال ا) ىرر (. أ4005كوسرر و ونا ررو كو)ارر    آرثررر
ا)سررر وعا > عار ا)ك رررو  األو . ,ا)جررر    األهلاررر ا)ظهررررا  
 .ا) رنوي

 ا)ظهرا  معار ,  ا) ى  توعال وإشغو   ف ا (.  4005  كو)ا  ونا و كوس و آرثر
 .ا) رنوي ا)ك و  عار>  ا)س وعا ا)ثو ي.  ا)ج  , األهلا 

, معار    تلاهو  كوم  توعال ا) ى  وا)محوفظ (. جـ4005كوس و ونا و كو)ا    آرثر
ا)س وعا  > عار ا)ك و   .,ا)ج   ا)رانع األهلا ا)ظهرا  
 .ا) رنوي

 نم  ىعال وتالق هو ا) ى  توعال(. 4033 تمر  الح م   ر, ا)ساع م طفد إموم
 ا)موهونا  )ل الماذ( مىور   عراس   األكوعاما  ا)ذا ا  ا)كفو ة
 كلا   ا)  لم. مجل   ونول وذوى وا) وعاا 
 .694-7,33;5,ا) رنا 

 نمك  األطفو  راوض م لمول )عى ا) ى  توعال(. 4034  ا)لىمو د احمع إامو 
 كلا , موجس ار رسو) . ا)م غارال نن ض وتالق هو ا)مكرم 
 .ا)ىرى ام جوم  , ا) رنا 

 األطفو  راوض م لمول )عى ا) ى  توعال(. 4038 ا)خفوو تلد تنو  إامو 
 ا) فسا  ) لوما مجل  ,ا)م غارال نن ض وتالق هو
 .:54-503(,3 4,وا) رنوا 

(. ترررررررروعال ا) ىررررررر  واسررررررر را اجاول  ف الهو,ا)مجلرررررررر  4038حسررررررروم   مرررررررو   
 . 575-553,;4ا) رنوا ,

 األرع ار  ا)جوم ر  طلنر  )رعى اسر خعامو األكثر ا) ى  توعال(. ;400    نشار ر ع
 ا)عراسول كلا . موجس ار رسو) , مخ ورة نم غارال وتالق هو
 .األرع ا  ا)جوم   لاوا) 

ا)مملك  ا) رنا  . فوتلا  األكثرا) وعال ا)سنع )ل و  (. 4006س اف  ر.كوفد  
 .جرار مك ن  >ا)س وعا 

 معى ا)راوضاول )  لام معخ  ا) ى  توعال  عرا (. 4007   اعا  إنراهام تنار
 .ا)خوم  ا) لمي ا)مؤ مر, ا)م را   ا)حاوة, ا)جم ا

 ، طن   خو   نو ارة ا) رنا  وا)  لـام،ا)م جم ا)وجا (>  ١٠٠٢مجمع ا)لغ  ا) رنا    
 ا)هائ  ا) وم  )شئو  ا)مطونع األمارا ، ا)ىوهرة.                        

.  طناىول تملا  فد   ما  ا) فكار نوس خعام توعال ا) ى (. :400  نكر  وف   
 عار ا)مسارة )ل شر وا) و اع وا)طنوت .عار ا)مسارة )ل شر وا) و اع وا)طنوت .  تمو >
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ا)جوم ا .  ارنع كلاول طو)نول )عى ا)شوئ   ا) ى  توعال( 4034  تاو رة و وا  
 .534-6,5;4,ا) رنوا  ما) لو

توعال ا) ى  وا) فكار ا) ظرا  توعال ا) ى  وا) فكار ا) ظرا  (. (. 40074007  تمور    تمور    أمام أمام   ,,قطوميقطومياوسو محموع اوسو محموع 
 عار ا)فكر )ل شر وا) و اع.عار ا)فكر )ل شر وا) و اع.  تمو >. . وا) طناقوا) طناق
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