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 ﴾بِمَا ت عْمَلُىنَ خَبِريٌ  يَزْف عِ الل ّهُ ال ّذِيهَ آمَنُىا مِنكُمْ وَال ّذِيهَ أُوتُىا العِلْمَ دَرَجَاثٍ وَالل ّهُ ﴿

 [11]سىرة اجملادلت:                                
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 ــجاءـاإلىـ

 إلى مغ أحسل اسسو بكل فخخ وأفتقجه مشح الرغخ

 روح والجي الحبيب )رحسو هللا( إلى

 إلى حكستي ومشارتي ومخشجتي وشخيق القػيع

 إلى أمي الحبيبة أشال هللا بعسخىا

 إلى سشجي وقػتي ومالذي وفخخي في ىحه الحياة

 إليظ يا زوجي الحبيب

 إلى مرجر سعادتي وفخحتي وابتدامتي

 إلى أوالدي عجي وسػار

 وذكخيات العسخإلى مغ عذت معيع أجسل لحطات الرغخ 

 إلى إخػتي أحبتي )عسخ, عسار, عسيخ, اكخام(

 إلى مغ سانجني وكان لي دائسًا بسكانة األب األستاذ عايج

 إلى ىحا الرخح العمسي الفتي جامعة اإلسخاء

 إلى كل مغ ساعجني في إنجاز ىحا البحث وإتسام رسالتي

 أىجيكع محبتي وشكخي الجديل وامتشاني
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 خـجيـكخ والتقـالذ                                     

 

الحسج هلل التي بشعستو تتع الرالحات, والرالالة والدالالم عمالى خالاتع األنبيالاء والسخسالميغ ساليجنا   وعمالى    

 آلو وصحبو وسمع, وبعج:

يذالكخ هللار  انصالقًا مالغ حالجيث رسالػلشا الكالخيع صالمى هلل عميالو وسالمع الالحي قالال: رمالغ ال يذالكخ الشالاس ال

فإنشي أتقجم بخالز الذكخ وعطيع االمتشان لألستاذ  الجكتػرة ىشاء حداليغ الفمفمالي ويحالق لالي أن أقالػم ليالا 

اجالالاًل وتقالجيخًا فمالع تتالػانى لحطالة فالي تقالجيع العالالػن والسدالاعجة لالي, ولالع تالجخخ جيالجًا فالي التػجيالو واإلرشالالاد, 

ي إصالالالح الخسالالالة وتحدالاليشيا, وليالالا كالالل الذالالكخ فالالي فكانالالت تيخيشالالي بإرشالالاداتيا القيسالالة, ودالالتيالالا الدالالجيجة فالال

 تفزميا بقبػل اإلشخاف عمى ىحه الخسالة فجداىا هللا تعالى عشي خيخ جداء.

الجكتػرة زىخية عبجالحق, واألسالتاذ  األستاذكسا أتقجم بالذكخ والتقجيخ والعخفان ألعزاء لجشة السشاقذة 

مشاقذالالة رسالالالتي, وإنالالو لذالالخف عطالاليع لالالي أن تالالتع السذالالارك راجالالي عالالػض الرالالخايخة الالالحيغ شالالخفػني بقبالالػليع 

مشاقذالالتي ليالالحه الخسالالالة مالالغ قالالبمكع وسالالظخح بكالالل ممحػضالالة تبالالجونيا, فالالال شالالظ أنيالالا تيالالخي ىالالحه الخسالالالة معخفالالة 

 وعمسًا.

والذالالالكخ مػصالالالػل إلالالالى الدالالالادة األسالالالاتحة السحكسالالاليغ الالالالحيغ أفالالالادوني بالالاليرائيع العمسيالالالة القيسالالالة, وتدويالالالجي 

بالالالالحكخ األسالالالتاذ الالالالجكتػر صالالالباح العجيمالالالي عمالالالى مالالالا قجمالالالو لالالالي مالالالغ مدالالالانجة بالسعمػمالالالات الالزمالالالة, وأخالالالز 

 وتػجييات كان ليا أثخ في وضعي عمى الصخيق إلنجاز ىحه الخسالة.

وفالي الختالالام أشالالكخ كالالل مالالغ سالاعجني وأعالالانشي عمالالى إنجالالاز ىالالحه الخسالالة, فميالالع فالالي الالالشفذ مشدلالالة وإن لالالع 

 يدعف السقام لحكخىع, فيع أىل لمفزل والخيخ والذكخ.
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 السمخص

إلى التعخف عمى أثخ أنذصة ركغ العمالػم فالي تشسيالة بعالس عالادات العقالل  الحالية ىجفت الجراسة     

( شفالالاًل وشفمالالة مالالغ أشفالالال السدالالتػى 42لالالجى أشفالالال الخوضالالة فالالي األردن. تكػنالالت عيشالالة الجراسالالة مالالغ )

سشػات,  (6-5) أعسارىع بيغ تخاوحتالياني مغ إحجى الخياض الخاصة في محافطة الكخك باألردن, 

االختبالالار القبمالالي والبعالالجي لسجسالالػعتي  يترالالسيع شالالبو التجخيبالالي ذالتجخيبالالي بالسالالشيج اسالالتخجمت الجراسالالة 

الجراسالة الزالابصة والتجخيبيالالة, ولتحقيالق ىالجف الجراسالالة اسالتخجمت الباحيالة األدوات اآلتيالالة: أنذالصة ركالالغ 

العمػم )إعجاد الباحية(, واختبار مرػر لبعس عادات العقلر جسع البيانات باستخجام جسيالع الحالػاس, 

. أضيالخت , وتع التحقق مالغ صالجقيا وثباتيالاح السذكالت, التفكيخ بسخونةر )إعجاد الباحية(التداؤل وشخ 

نتالالائج الجراسالالة وجالالػد فالالخوق بالاليغ متػسالالط درجالالات أشفالالال السجسػعالالة التجخيبيالالة والزالالابصة عمالالى اختبالالار 

بعس عادات العقالل لرالالا السجسػعالة التجخيبيالة, كسالا أضيالخت الشتالائج عالجم وجالػد فالخوق باليغ متػسالط 

عمالالى اختبالالار عالالادات العقالالل, وكالالحلظ عالالجم وجالالػد أثالالخ لمتفاعالالل  لالالحكػر ومتػسالالط درجالالات اإلنالالاثرجالالات اد

 ضػء ىحه الشتائج اسالتشتجت الجراسالةاختبار عادات العقل, وفي  بيغ متغيخ جشذ الصفل واألنذصة في
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بالظن أنذالالصة ركالالغ العمالػم فعالالالة فالالي تشسيالالة بعالس عالالادات العقالالل لالالجى أشفالال الخوضالالة, وتػصالالي الجراسالالة 

وتجريب معمسة الخوضة بسا يؤىميا أن تكػن القجوة والشسػذج لمصفل في مسارسة عالادات العقالل, بإعجاد 

واالىتسام بتشسية  وتجريب األشفالال عمالى عالادات العقالل مالغ خالالل األنذالصة الستشػعالة, وتالػفيخ األركالان 

 التعميسية في بيئة الخوضة لتدييل عسمية التعمع وجعمو جحابًا ومذػقًا ليع.

 أنذصة ركغ العمػم, عادات العقل, شفل الخوضة. فتاحية:الكمسات الس

                       

  


