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 مقدمــــــــة:

الهدف األساسي لعملية التعليم هو تمكين الطالب من مواجهة التحديات التي تفرضها  يعد
كسابه مهاراتيتعل ، وذلك من خاللالتغيرات التي يشهدها العالم اليوم   م الطالب كيف يفكر وا 

المعلومات والبيانات وجمع  ومن هنا نجد أن القدرة علي تحليل المواقف واستخدام التفكير المتنوعة،
ا ضرورية والزمة لمواجهة المعلومات وحل المشكالت بشكل علمي ومنطقي وبمهارة تمثل أمور 

 (      39،  2005.) مجدي عزيز ، الحياة بعقالنيةمشكالت 

أداة األموة لتحقيوأ أت تقودم تنشوده، وهوو سوبيلها للنهووى بمسوتوع المجتموع، ويعد التعليم هوو 
ك إال من خالل اكتساب بعى العادات العقلية، وتنمية المهوارات العقليوة التوي تسواعدنا ولن يتحقأ ذل

  (179، 1998.)مارزانو وآخرون، على تعلم أت خبرة جديدة نحتاجها في المستقبل

بتقوديم اسوتراتيجيات تربويوة لوضوع الموتعلم فوي بيروات فكريوة بعيودة المودع  التربويون  ولهذا اهتم
جادتهوا بحيو  ي وبم مون الممكون مواجهوة وذلك من خالل التدر  يب علوى مهوارات التفكيور األساسوية وا 

مستويات التفكير العليا ب ورة فعالة كي ينتج عنهوا عمليوات ذهنيوة يسوتخدمها الفورد فوي تطووير نتوا  
كوســـتا و كاليـــ ،  .)ممووا يووولدت إلووى تكووووين العووادات العقليوووة التووي نسوووعى إليهووا ،مووا أو  ووناعة قووورار

 (14أ،2003

 & Costaوضووعهاتند جميووع التعريفووات الخا ووة بعووادات العقوول إلووى التعريفووات الووذت وتسوو

Kallick     ، فوي السلسولة التنمويوة لعوادات العقول والوذت التخلوو أيوة أ، ب( 2003) كوستا وكاليـ
 كتابات أو دراسات عن عادات العقل من هذا التعريف، والذت يتمثل في أنها:

  تقود المتعلم إلى أفعال إنتاجية.نمط من السلوكيات الذكية التي 
  توظيووف السوولوك الووذكي موون قبوول المووتعلم عنوودما ال يعوورف ا جابووة ال ووحيحة أو الحوول المناسووب

 لمشكلة ما.

  تركيبووة تتضوومن  وونع اختيووارات حووول أت أنمووال العمليووات الذهنيووة التووي ينبغووي اسووتخدامها فووي
 وقت معين عند مواجهة مشكلة ما أو خبرة جديدة.

ت العديوود موون الدراسووات بتنميووة عووادات العقوول لوودع المتعلمووين بمراحوول التعلوويم العووام قوود اهتمووو  
 ,Conger)كــونجر  -Guenther, 1997))جــوينزر فووي مجووال تعلوويم وتعلووم العلوووم موون أهمهووا:

 -(Hu, 2005)هيـو   -(Marshall, 2004)مارشال  -(Apthorp, 2000)أبثورب  -(2000
 -Bergman, 2007))برجمـان  -(2006ن حبيـب، )أيمـ - (Miayshiro, 2006) مياشـيرو

، عبــده)ليلــ   -(2008، محمــد)ابتهــال  -(2007، محمــد)فاطمــة  -(2007)وجــدان الكركــ ، 
 عبدالســالم)منــدور  -(2009، محمــد)عــزة  -(2009، أحمــدوجيهــان  الســيد)رجــب  -(2008

 وتو وووولت هووووذه (2011، حســــين)نوراهــــان  -(Fenderson, 2010)فندرســــون  -(2009،
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الدراسات إلى فاعلية ما استخدمته من معالجات تجريبية في تنمية عادات العقول، كموا أكودت جميعهوا 
 –يتجوزأ مون العمليوة التعليميوة  إلى أهميوة تنميوة عوادات العقول لودع المتعلموين  بحيو  ت وبم جوز ا ال

 التعلمية. 
 

م لتنميوة عوادات من الدراسات بتقييم وتطوير المحتوع المناسب في العلو  بعىكما اهتمت 
 روس وفورات دراسوة، (Lynn, 2001) دراسوة اليون، (Nelson, 2001) العقول منهوا: دراسوة نلسوون 

(Ross & Frey, 2002) ، دراسوووووووة دالتوووووووون (Dalton, 2002) ، كوووووووالبيجيون
 & Vallance)  دراسووة فووالنس وتاونوودرو، (Kalpakgion& Mitchell, 2007)ومتشوويل

Towndrow, 2007) ،خورون ن وآودراسوة إبسوتيا (Epstein, et.al, 2008) العلووم بموا  فتودريس
يتضمنه من موضوعات في الكيميا  والفيزيا  والبيولووجي وعلووم األرى والفضوا  كموضووعات ثريوة 
لتنميوووة عوووادات العقووول كالمثوووابرة والسوووعي للدقوووة والتفكيووور فوووي التفكيووور وطووور  التسوووالالت والمشوووكالت، 

 ا من العادات العقلية. واالستجابة بدهشة وتسالل ... وغيره

وقووود توووم إعوووداد العديووود مووون المشوووروعات التوووي هووودفت إلوووى تنميوووة عوووادات العقووول وجعلهوووا ثقافوووة 
مجتمعيوووة ألفوووراد المجتموووع ككووول وخا وووة لووودع المعلموووين قبووول وأثنوووا  الخدموووة، وذلوووك مووون قبووول بعوووى 

مشورو  ملسسوة  :الجامعات والهيرات العلمية والملسسات التربوية األخرع، ومن أهم هذه المشروعات
 Office of)المكتووووب القووووومي للبحوووو  والتطوووووير بواشوووونطن  ات، مشووووروع(Harvard)هارفووووارد 

Education Research and Improvement 1995)  بالتعووواون موووع منظموووات المحووويط
والوذت اهوتم باسوتخدام االستق وا   The operation pathfinder Institutes (OPIالعلميوة

 Office of Education research)مكتوب البحوو  التربويوة والتنميوة كطريقة للتودريس، مشورو  

and development,2000)،  ومشوورو  جامعووة بوواو فووالي(Bow Vally College,2001) ،
 Dr. Stirling Mcdwell Foundation)مشرو  ملسسة مكودويل للبحوو  الخا وة بالتودريس و 

for Research into Teaching, 2001)  دريوان جامعوة أ، ومشورو(Adrian College , 

 National Council For History) المركـــز القـــوم  لتعلـــيم التـــاري  مشوورو ، (2002

Education, 2002)  مشوورو ،(Arts Bridge Scholar)  وهووو مشوورو  مشووترك بووين جامعووة
، مشووورو  جامعوووة  ((Johnson, et.al, 2005 مشووورو  عوووام هنووواك،كاليفورنيووا ومووودارس التعلووويم ال

 .(Costa, 2007)مشرو   ،(University of Nebraska- Lincoln, 2006) نبراسكا

 National Writing Project (NWP)كموا توم إعوداد مشورو  الكتابوة الووطني بجورجيوا 
(Fluellen, 2007)،  وهو من المشروعات التي أكدت على دور التعلم القوارم علوى االستق وا  فوي

 Australian National) لموونهج الوووطني باسووتراليا تنميووة عووادات العقوول، بينمووا أكوود مشوورو  ا
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Schools Network, 2008) لجعلهووا الثقافووة العامووة ألفووراد المجتمووع، علووى تنميووة عووادات العقوول ،
  .(Tomorrow's Learning, 2009) تعليم الغدوكذلك المشرو  الذت أعده مركز 

 
ميتهوا لودع المتعلموين بجميوع ويتضم مما سبأ أن هناك اهتماما كبيرا بعادات العقول وسوبل تن

استهدفت بعوى كما المراحل التعليمية في مجال تعليم وتعلم العلوم، وخا ة في برامج إعداد المعلم ،
 .الدراسات العربية تنمية عادات العقل لدع الطالب بمراحل مختلفة في التعليم العام

يتضوم مون خوالل  عوادات العقول والوذتفوي ضعف مستوع معلمي العلووم قبول الخدموة ونظرا ل
علوى عينوة قوامهوا  توم تطبيقهواالتوي  الملشورات العاموة التوي تو ولت إليهوا نتوارج الدراسوة االسوتطالعية

جامعوة  -بكليوة التربيوة فيزيوا ( -كيميوا  –( طالبا من الطالب المعلمين بالفرقة الثالثة )بيولوجي 19)
على  والتي اعتمدت al.,101- 104) (Johnson etللمعلمبطاقة التقدير الذاتي ، وذلك بتطبيأ بنها

متوسوط نسوب درجوات العينوة  حيو  بلو  ،Costa& Kallic (2000)ة التنموية لعادات العقل لالسلس
تلك العوادات ولكون بمسوتوع ضوعيف ومون ثوم ينبغوي  يمتلكون ( وهي تدل علي أنهم %9,40للبطاقة )

جامعوة  –س العلووم بكليوة التربيوة أسواتذة تودري بعوى با ضوافة إلوى نتوارج اسوتطال  رأتتنميتها، هوذا 
موون موووجهي العلوووم بووالمرحلتين ا عداديووة والثانويووة حووول موودع أهميووة  (16قوامهووا ) بنهووا، ومجموعووة

 .أقرت جميعها بأهمية تلك العادات عادات العقل لمعلمي العلوم قبل الخدمة، والتي

"األهووووداف،  شوووومللبنووووا  وحوووودة مقترحووووة لتنميووووة عووووادات العقوووول توممووووا سووووبأ ظهوووورت الحاجووووة 
 Costa & Kallick وكاليك الوسارل، استراتيجيات التدريس، وأساليب التقويم" وفقا لت نيف كوستا

لتنميوووة  وحوودات تعليميووة أو بوورامجلعووادات العقوول، نظوورا لقلوووة الدراسووات التووي اهتمووت ب عوووداد  (2000)
ضوورورة علووى سووات هووذا بووالرغم موون تأكيوود العديوود موون الدرا ،هووذا المنظووورعووادات العقوول وخا ووة موون 

لـذا لعوادات العقول،  ت ونيفال هوذا تنمية عادات العقل لودع المعلموين، وكوذلك أهميوة وحداثوة وشومولية
لتنميـة بعـض عـادات العقـل لـدى وحـدة مقترحـة قاةمـة علـ  البناةيـة إعـداد بالحالية قامت الدراسة 

 طالب الشعب العلمية بكليات التربية.

 

 مشكلــــة الدراســــة:
 ديد مشكلة الدراسة الحالية في السلال الرريسى التالي:يمكن تح 

فاعليووة وحوودة مقترحووة قارمووة علووى البناريووة فووي تنميووة بعووى عووادات العقوول لوودع طووالب الشووعب " مووا 
 العلمية بكلية التربية "جامعة بنها"؟
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 :وأهميتها ـةأهـداف الدراس
المعلموووين بالشووعب العلميوووة  إعووداد قارموووة بالعووادات العقليوووة التووي ينبغوووي تنميتهووا لووودع الطووالب -1

بكليووات التربيووة، ممووا قوود يفيوود القووارمين علووى إعووداد وتطوووير بوورامج إعووداد معلمووي العلوووم علووى 
 تضمين تلك العادات ودمجها في هذه البرامج.

إعداد أدوات الدراسة المتمثلة في مقياس عادات العقل، وبطاقة تقودير ذاتوي لعوادات العقول ،   -2
علم العلوم قبل الخدمة على التقييم الذاتي ألداره ووضع معايير لهذا مما قد يفيد في تدريب م

 األدا  وفقا لعادات العقل كي ينعكس ذلك على أداره المهني والشخ ي.

التعرف على فاعلية وحدة مقترحة قارمة على البنارية في تنمية بعى عوادات العقول، مموا قود  -3
التربيوووة إلوووى أهميوووة تووووفير المنوووا   يسوووهم فوووي توجيوووه أنظوووار أعضوووا  هيروووة التووودريس بكليوووات
يجابية.  واألنشطة التي تجعل عملية التعلم أكثر فعالية وا 

المقترحوة بالوحودة تقديم دليل للمعلوم يمكون اسوتخدامه فوي تودريس بعوى الموضووعات العلميوة  -4
التي يمكن تضمينها بمقورر التربيوة البيريوة باسوتخدام اسوتراتيجية دورة الوتعلم الخماسوية القارموة 

لى الفلسفة البنارية، مما قد يسهم فوي التخطويط لوحودات ومقوررات دراسوية وفقوا لمراحول هوذه ع
 االستراتيجية.

 حـــدود الدراســـة: 
 تقت ر الدراسة الحالية على الحدود األتية:

الفرقة الثالثة بكليوة  -( طالبا  من الطالب المعلمين بالشعب العلمية 20مجموعة بل  قوامها )  -1
 جامعة بنها. –التربية 

المثوووابرة، وهوووي: العوووادات العقليوووة: توووم تنووواول العوووادات العقليوووة وفقوووا لنمووووذ  )كوسوووتا وكاليوووك(   -2
التسووالل وطوور  المشووكالت، التفكيوور فووي التفكيوور، تحوورت الدقووة، التفكيوور التبووادلي أو الجموواعي، 

اطرة، تطبيووأ المعووارف السووابقة فووي مواقووف جديوودة، الووتحكم فووي االنوودفا ، تحموول مسوورولية المخوو
 وجمع البيانات باستخدام جميع الحواس. 

 

 أدوات الدراســـــة:
 الدراسة الحالية عل  الدوات التالية: تقت ر

 مقياس عادات العقل )من إعداد الباحثة( -1
 بطاقة تقدير ذاتي لعادات العقل والتي يقوم با جابة عنها الطالب )من إعداد الباحثة(  -2

 مصطلحـــات الدراســـة:

 المقترحة القاةمة عل  البناةية: الوحدة -
ويمكن تعريفها إجراريا على أنهوا: " تنظويم للنشواطات وأنموال الوتعلم المختلفوة حوول هودف معوين وهوو  

الــدروس أو الموعــوعات العلميــة  تنميووة بعووى عووادات العقوول، يووتم تنفيووذه موون خووالل مجموعووة موون
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ــد جميــط اونشــطة والخبــرات واســتراتيجيات التــدريس  ــت تعتم ــ  ال لســ ة بحي وأســاليب التقــويم عل
 البناةية. 

 عـادات العقـل: -
أنمووال السوولوك ال ووحيم الووذت يميوول ويفضوول معلووم العلوووم قبوول  ويمكوون تعريفهووا إجراريووا علووى أنهووا:

ال يستطيع ا جابة عنه في الوقت ما  الخدمة استخدامها عند مواجهة موقف أو مشكلة أو تسالل
هاراتووه العقليووة وتعزيووز طوورا إنتووا  المعرفووة لديووه موون خووالل الحووالي، والووذت يقوووم فيووه بتوظيووف م

 التوي يح ول عليهوا الطالوب درجاتوتقودر بالواالستفادة بخبراته السابقة للو وول للحول ال وحيم، 
وهووووي األدوات ، وبطاقووووة التقوووودير الووووذاتي الخا ووووة بووووالمتعلم المعلووووم علووووى مقيوووواس عووووادات العقوووول

     المستخدمة في الدراسة.
 

 :والدراسات السابقة ياإلطار النظر
 تم تناول م هوم عادات العقل ف  عوء اتجاهات مختل ة يمكن عرعها كما يل :

 يووورع أنهوووا نموووط مووون السووولوكيات الذكيوووة يقوووود الموووتعلم إلوووى أفعوووال تتكوووون نتيجوووة االتجـــاأل اوول :
السووتجابته إلوووى أنمووال معينوووة مووون المشووكالت التوووي تحتووا  إلوووى البحووو  والتأموول والتفكيووور، ومووون 

)إبتهـــال ، (2006)ســـيد عبـــد المحســـن، ، (2005)أميمـــة محمـــد، حاب هوووذا االتجووواه: أ ووو
، (2010)سعدية شكري، ، (2009)عزة محمد، ، (2008) ليل  عبده، ، (2008محمد، 

ـــده حجـــات،  ـــل عبـــد (،2010)عب ) ناصـــر  ،(2011(، )حســـن  هاشـــم، 2011ه،  )واة
 .(2011)نواراهان حسين، ، (2011السيد، 

 يوورع أنهووا رغبوة أو نزعووة الفورد تجوواه موقووف معوين يتخووذه ويورع أن تطبيقووه مفيوود  األ الثــان :االتجـ
أكثر من غيره، مع التأكيد على تطبيأ السلوك بفاعلية واالستمرار في ممارسته، ومن أ وحاب 

 (Dottin, 2008) ،(Diez, 2007)، (Kassem, 2005)هذا االتجاه: 
 :د نحوو تفضويل أت األنموال الذهنيوة التوي ينبغوي اسوتخدامها يورع أنهوا اتجواه الفور  االتجاأل الثالـت

عنود مواجهوة موقوف أو مشوكلة موا، وتتطلووب اسوتخدام العمليوات الذهنيوة بفاعليوة، ومون أ ووحاب 
)عيد ، (2011)فتحية عل ، ، (2007، محمد)فاطمة ، (2006)أيمن حبيب، هذا االتجواه: 
 . (2011عبد الغن ، 

  :بوة موون المهوارات العقليووة واالتجاهووات والتجوارب، والميووول، تسوواعد يوورع أنهووا تركياالتجـاأل الرابــط
الفورد علووى تفضوويل أحوود أنمووال السوولوك الفكوورت ألدا  مهمووة معينووة، وموون أ ووحاب هووذا االتجوواه: 

  for Advancement  –(American Association(*)الملسسة األمريكية لتطوير العلوم 

                                                 
(*)Available on line at:http://www Science For All Americans on Line  
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of science) (AAAS)  - - (Science For All Americans on Line , 2007 ) ، 
(، 2008، )إيمـان حسـين، (Institute Habits of Mind, 2009)(**)معهود عوادات العقول
 ( .2010)سهام رمعان، 

 

يتضووم ممووا سووبأ أنووه بووالرغم موون تعوودد تعريفووات عووادات العقوول موون حيوو  كونهووا مهووارات أو 
ا تتفووأ فووي النهايووة علووى ترجمووة كوول اتجاهووات أو نزعووات أو أدا ات أو تركيبووة موون كوول ذلووك، إال أنهوو

إلووى أنمووال وأدا ات يعبوور عنهووا الفوورد موون  موون مهووارات عقليووة وعمليووات ذهنيووة ميوول اتجاهووات ماسووبأ
خووالل السوولوك الفكوورت الووذت يميوول المووتعلم إلووى اسووتخدامه عنوود مواجهووة موقووف أو مشووكلة مووا ال يمكنووه 

 ة الحالية.  الدراس تناولتهحلها في الوقت الحالي، وهو التعريف الذت 
 
لهوا  توذكرهمتركز على الكيفية التي ينتج بهوا المتعلموون المعرفوة ولويس علوى  يةعادات العقلفال

أو إعووادة إنتاجهووا علووى نمووط سووابأ، فوودارما مووا نبحوو  عوون ا جابووات ال ووحيحة كنتاجووات تربويووة فووي 
كيووا عنوودما ال يعوورف الووتعلم التقليوودت، بينمووا تركووز العووادات العقليووة علووى كيووف يسوولك المووتعلم سوولوكا ذ

ا جابووة ال ووحيحة، فهووي توولثر فووي أت شووم يقوووم بووه المووتعلم، ف مووا أن تدفعووه ل مووام أو تقوووده للخلووف 
 (7أ،2003كوستا وكالي ،  ) .بغى النظر عن مستواه في المهارة

 (،1 -، د34 -ج2003) كوسـتا وكاليـ ، ، (Marzano et. al., 1993, 33) ويوضوم
مها ب وورة تلقاريوة العوادات العقليوة سولوكيات قود ي وعب اسوتخداأن ( 12، 2002)إبراهيم الحارث ، 

كون ب دد القيام بأعمال لها جاذبيتهوا يالفر ة الستخدامها و  عليها ويتوفر لديه متعلمإذا لم يتدرب ال
تكووون الدافعيووة عاليووة  نجوواز هووذه المهووام وموون ثووم  ها، وعنوودلديووه وقوودرتها علووى تحقيووأ أهووداف خا ووة

 .خالل بعى المهماتمن  تقييمها

 ,Kassem, 2005) ، وكواظم(Marzano, 1992,135- 137) زانو اموار  كموا يشوير كول مون 

تلوووك أن عوووادات العقووول كلهوووا يمكووون أن يجووودها الموووتعلم فوووي كووول عمووول يقووووم بوووه، واموووتالك الفووورد ل (10
هووذه لووه تووأثير علووى أسوولوبه فووي اكتسوواب المعلومووات وتكاموول المعرفووة، وعنوودما تكووون يكووون  العووادات

مكاناتووه للووتعلم، وعنوودما تكووون موجبووة وقويووة،  تعوووا العووادات سووالبة أو ضووعيفة ف نهووا  قوودرات المووتعلم وا 
 .المتعلمينف نها ترفع وتحسن من مستوع وقدرات التعلم عند 

                                                 
mind -habits-history-:http://www.instituteforhabitsofmind.com/briefAvailable on line at (**) 
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فالعادة العقلية تتطلب الجهد الذهني ومن ثم تدفعنا في اتجواه الحول ال وحيم، كموا أن التمتوع 
الموووووووتعلم فوووووووي اتخووووووواذ القووووووورار وحووووووول العديووووووود مووووووون المشوووووووكالت التوووووووي  بعوووووووادات عقووووووول قويوووووووة تسووووووواعد

 . (Dalton, 2002, 18).يواجهها
إل  بعض الخصاةص الت  تميز عادات العقل يمكن ( 9أ، 2003) كوستا وكالي ، ويشير 

 عرعها فيما يل :
 ( التقييمValue) ع : ويتمثل في اختيار نمط من أنمال السلوكيات الفكرية بداًل من أنمال أخر

 أقل إنتاجية.
  )وجود الرغبة )الميل(Inclination) وتتمثل في الشعور بالميل لتطبيأ أنمال السلوك الفكورت :

 المتنوعة.

 ( الحساســـيةSensitivity:)  ويكوووون ذلوووك عووون طريوووأ إدراك وجوووود الفووور  والمواقوووف المالرموووة
 للتفكير واختيار األوقات المناسبة لتطبيقها.

 ( امتال  القدرةCapability) وتتمثل فوي اموتالك المهوارات األساسوية والقودرات التوي يمكون عون :
 طريقها تطبيأ أنمال السلوك الفكرت المتعددة.

  االلتزام أو التعهد(Commitment)  ويتم ذلوك عون طريوأ العمول علوى تطووير األدا  الخوا :
السلوكيات الفكرية بأنمال السلوك المختلفة التي تدعم التفكير ذاتها، والسعي للتأمل فى أدا  نمط 

 وتحسينه.
  السياســة(Policy) وتعنووي اسووتخدام العقالنيووة فووي جميووع األعمووال والقوورارات والممارسووات ورفووع :

 مستواها، وجعلها سياسة عامة للعمل ال ينبغي تخطيها.

 Costa) نمووذ وهناك العديد من التوجهات النظريوة التوي تناولوت عوادات العقول مون أهمهوا 

& Kallick) ،الدراسة الحالية، ويتضمن هذا النموذ  ستة عشر عادة عقلية هي:ب تم تبنيهت والذ 
    Persisting المثابرة. -1
 Gathering data through all sense جمع البيانات باستخدام جميع الحواس. -2
    Managing Impulsivity التحكوم باالندفا . -3
   Creating, imagining, innovating واالبتكار الت ور، ا بدا  -4
  Listening with understanding and empathy ا  غا  بفهم وتعاطف. -5
 Responding with wonderment and awe االستجوابة بدهشووة وتسالل. -6
   Metacognition معرفي.الالتفكير فوا  -7 

  Taking Responsible Risks .تحمل مسرولية المخاطرة -18
   Striving for accuracy لدقة.تحرت ا -9
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         Finding Humor بالدعووابة والفكاهة. التحلى -10
 Questioning and posing problemsالتسالل وطر  المشكالت. -11
 Thinking Interdependently التفكيوور التبادلي أو الجماعي. -12
 Thinking flexibly    التفكيوور بمرونووة. -13
 أ المعارف السابقة في مواقف جديدة.تطبي -14

Applying past knowledge to new situations 

 التفكوير والتوا ول بوضو  ودقوة. -15
   Thinking and Communicating with clarity and precision 
  Remaining open to continuous learning االستعداد الدارم للتعلم المستمر -16

   Costa & Kallick كوسوتا وكاليوك إلوى أن نمووذ ( 90، 2008، بكـر ) محمـد ويشوير
يعد من أكثر النماذ  إقناعا في شر  وتفسير عادات العقل، وذلك لكونه يعتمد على نتارج العديد من 

 الدراسات والبحو  أكثر من غيره من النماذ .

ات مختلفوة مون من الدراسات التوي اهتموت بوالتعرف علوى عوادات العقول لودع فرو بعىوهناك 
وهنواك  ،(2007، )سـميلة الصـبا و (Mastuoka, 2007)كدراسوات: النمووذ  المتعلمين من هذا 

 مووني كبواحثين فوي مجوال تعلويم التفكيور كدراسوات:لوديهم من تناولوا عادات العقل من منظور خا  
(Mooney, 1997)، ــــــو ــــــا  ،(Richie, 2006) ريتشــــــ  ،Hu, 2005) هي وايرزم

 .(Wiersema & Licklidar, 2009)وليكلدار

يمكوون إيجازهووا بالجوودول الدراسووة وفقووا لنموووذ  )كوسووتا وكاليووك( بوتووم تنوواول تسووع عووادات فقووط 
 (37 -21أ، 2003) كوستا وكالي ،  التالي:

 (1جدول )
 العادات العقلية الت  تم تناولها بالدراسة الحالية وفقا لنموذج لنموذج كوستا وكالي 

فاهيمي والوصف الم العاة العقلية
 لها

 الكلمات المرادفة لها الخصائص المميزة لألفراد الذين يمتلكونها

 Persisting  ملثابــــرةا
هييي رييدرة الفييرد عليي  مواصييلة العميي  عليي  
المهييام  و المريياريس وااييتخدامل ترييكيلة ميين 
االاييييتراتيجيات لحيييي  المرييييك ت بطريقيييية 

 منظمة ومنهجية.

 ها.ااتمرار العم  عل  المهمة حت  اكتمال 
 .القدرة عل  تحلي  المهمة  و المركلة 
 .بناء المتعلم نظاما  و ااتراتيجية ألداء 
 .امت ك ااتراتيجيات هائلة في المعالجة 
   القيدرة عليي  مراجعيية المهميية فييي  ل مرحليية للوصييو

 إل   حان  داء.
   تبنييي فكييرة الهجييوم بييدال ميين فكييرة الييدفا   ييد المليي

 والترتت.
  ،و الخبرة، يتحكم في ذهنيل التاامح مس نقص المعرفة 

ويايييطر عليي  عملياتييل طيليية الورييت  ثنيياء العميي  عليي  
 المهمة.

  المحافظيية الذهنييية عليي  االاييتمرار فييي خطيية التفكييير
 الموجهة نحو إتمام المهمة.

ال  تعيييب  -ال  تخييي  عييين - واطيييب
مصيير  - كييد و تعييب -منييتظم - بييدا
 - حاو  و حاو  ميرة  خير  -عل 

 -في بقييي  علييي  ميييور -اايييتمر فيييي
 تماييك برصييرار  - دافييس بقييوة عيين

 حتميي   –لييد  عزيميية روييية -عليي 
 كثير من الصعاب.

 - تييرو   - فكيير ربيي   ن  تصييرفالتفكييير والتييلني لبنيياء ااييتراتيجية  و خطيية عميي  ربيي    التحكم يف االندفاع
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فاهيمي والوصف الم العاة العقلية
 لها

 الكلمات المرادفة لها الخصائص المميزة لألفراد الذين يمتلكونها

Managing Impulsivity 
وهي ردرة امت ك الفرد عل  التلني والتفكير 
واإلصييءاء للتعليمييات ربيي   ن يبييد  بالمهميية 
وفهييييم التوجيهييييات وتطييييوير ااييييتراتيجيات 

عل  و س خطية  للتعام  مس المهمة والقدرة
وربو  االرتراحات لتحاين األداء واالاتما  

 لوجهات نظر اآلخرين.

 البدء.
 .تجنب األحكام الفورية والقفز إل  النتائج 
  القدرة عل  التجو  داخ  المهمة بعد اخترارها ورايمها

 في صورة مكونات.
 لة التي تطر عل  الذهن بيين الحيين احترام الحلو  البدي

 واآلخر.
 .فحص البدائ  والتلن  في اختيار البدي  األكثر إرناعا 

 فكييير  - تحلييي  بالصيييبر - حتيييرس
 بقييي   - نظيييم نفايييي جييييدا -بتيييرو
 تحكييم  - تلمي  األرييياء جييدا -هادئيا
  تنفس بعمق. -بنفاي

 التفكري فيما ما وراء املعرفة
Met cognition 

هي ردرة الفرد عل  ذكر الخطيوات ال زمية 
لخطة عمليل ووصيف ميا يعيرف وميا يحتيا  
لمعرفتيييل والقيييدرة علييي  تقيييييم كفييياءة خطتيييل 
ورييرخ خطييوات تفكييير  وكيييف  ن التفكييير 
حو  التفكيير ياياعد فيي  داء مهمتيل وريرخ 
اايييتراتيجياتل فيييي صييينس القيييرار وتخطييييط 
 االاييييتراتيجيات ميييين  جيييي  التوصيييي  إليييي 
المعلوميييات ال زمييية وتقيييييم ميييد  إنتاجيييية 

 تفكير .

 . بط العمليات الذهنية واإلحااس بايرها في العق  
 .الوعي باألفكار وهي تتحو  في صورة  داءات 
 .التخطيط الجيد ل اتراتيجيات الذهنية وتنفيذها 
 .التخطيط لمهارات التفكير وتوليد  ائلة داخلية 
 عم  في مهمة.التحدث عما يدور في الذهن عند ال 
  بنيياء خييرائط وتصييميمات ذهنييية فييي عمليييات التخطيييط

 ومراربة الخطط والتقييم.
  مراربيية وتتبييس مجريييات التفكييير وفييق القنييوات الحاييية

 المختلفة.
  تقيييييم اإلايييتراتيجيات الذهنيييية والخطيييط، والعمليييييات

 الذهنية، والمعالجات لألنماط والنتاجات.

 فكيير بصييوت  - درك ذاتييي بدرجيية
اايييييتخدم  - تلمييييي  -دماعيييييا  عنييييي

 جييد الحيديث ميس  -الخرائط العقلية
ليييد  القيييدرة علييي  مراربييية  -ذاتيييي
لييد   - تمتييس بلفكييار داخلييية -ذاتييي

 -لد  يقظة فيميا يتعليق بيـ -وعي بـ
  حرص عل  تقييم ما  روم بعملل.

 حتـــري الدقـــة
Striving for accuracy 

هيييي ريييدرة الفيييرد علييي  العمييي  المتواصييي  
ان وتفحييص المعلومييات للتلكييد بحرفييية وإتقيي

ميييين صييييحتها ومراجعيييية متطلبييييات المهييييام 
ومراجعة وتفحص ما تم إنجاز  والتلكيد مين 
 ن العميييي  يتفييييق مييييس المعييييايير ومراجعيييية 

 القواعد التي ينبءي االلتزام بها.

 .العم  بحرفية ومهنية إلتقان المهمة 
 .العم  بلر  جهد و ر  كلفة و كبر درجة اتقان 
  وال الوريييت المبيييذو  فيييي مقابييي  عيييدم حاييياب الجهيييد

 الماتو .
 .الكما  هو  ام  ما يريد الوصو  إليل 
 .المقارنة بين النموذ  واألداء الذل يؤديل المتعلم 
  ،الحييييييرص عليييييي  خصييييييائص الموثورييييييية، والدريييييية

 واإلخ ص ، والوفاء في العم  عل  المهمة.
 .اختبار النتائج وتجريبها للتلكد من ماتو  درتها 

 ايييتطيس تفحيييص  -هنيمكننيييي  ن  بييير
 نييا دريييق عنييدما يكييون هنيياك  -األمييور
 حرص عل  إنجياز  - نا محدد -معايير

 -عمليييي دون  خطييياء ريييدر المايييتطا 
 حييييرص عليييي  مراربيييية الجييييودة فييييي 

ال  تايييييامح فيييييي التهييييياون  -األعميييييا 
ال توجييد حلييو   -بمعييايير جييودة األداء

واطية عندل فيما يتعلق بمايتو  درية 
د مييييين  حييييرص عليييي  التلكيييي -المنييييتج

  -وصو  عملي إل  درجة إتقان محيددة
 ميييي  إلييي  إكميييا  عمليييي علييي  الوجيييل 

 ايتفيد مين التءذيية الراجعية  -المطلوب
 من رب  اآلخرين.

 التساؤل وطرح املشكالت
Questioning and posing 

problems 
هي القدرة عل  طرخ  ائلة وتوليد عيدد مين 
البيييدائ  لحييي  المريييك ت عنيييدما تحيييدث  و 

ض عليل من خ   الحصو  عل  عندما تعر
معلومات مين مصيادر متعيددة والقيدرة علي  

 اتخاذ القرار

    .البحث عن المرك ت لمماراة الريا ة الذهنية 
        .إيجاد حلو  للمرك ت التي تظهر 
   .طرخ  ائلة دريقة 
 . اد الفجوة بين الالتين بطرخ اؤا 
         . التمييز بين الترابهات واالخت فات 
 لتمييز بين الموجود والممكن.ا 
 .توليد  ائلة مختلفة 

 - بحييث عيين ت  اتقصييي - هييتم بييـ 
 - ركك فيي -لد  حب ااتط   لـ 
ليد  حييرة  - طرخ تااؤال يتعلق بـ

 رغييب  - حييذر ميين -فيمييا يتعلييق بييـ
  اع  إل . -في االاتفاار عن

 

 تطبيق املعارف املاضية يف مواقف جديدة
Applying past knowledge to 

new situation 
ردرة الفرد علي  اايتخ ص المعني  مين هي 

تجربة ما والاير ردماً ومين ثيم تطبيقيل علي  
و س جدييد واليربط بيين فكيرتين مختلفتيين، 
وهي ردرة الفرد عل  نق  المهارة وتوظيفهيا 

 في جميس مناحي حياتل
 

 .تعلم الكثير من التجربة والمعاناة 
 وصيييو  إلييي  العيييودة إلييي  الما يييي لفحيييص خبراتيييل لل

 المعالجة الجديدة.
  ااييتخدام  اييلوب المترييابهات فييي فهييم المرييكلة الحالييية

 الختيار الح  المخزن لديل.
 . الخبرات الاابقة مصدر يدعم  فكار 
 .تطوير األفكار والخبرات الءريبة 
  بناء نظرية ذهنية  كثر تقيدما باالايتناد إلي   دلية ايابقة

 لديل.
  رييية تعمييي  علييي  اليييربط بيييين الخبيييرات الايييابقة، بع

 ااتمرار الالة الخبرات الذهنية معا.

 - عميي  عليي  إعييادة االاييتعما  لييـ
ليد  ريدرة  - روم برعيادة التيدوير ليـ

 -عليي  تييذكر الخبييرات المتعلقيية بييـ
 اتطيس  ن  ريم جايورا بيين اليتعلم 

ليد  القيدرة  -الجديد والتعلم الايابق
اايتطيس تطبيقيل ميرة  -عل  تحويي 
لمواريف  تذكر خبيرات  - خر  في
 حايين ااييتخدام التنيياظر  -مرييابهة

 ايتطيس  ن  -والتربيل فيما يتعلق بيـ
  نفذ.

 
 

 استخدام احلواس يف جتميع البيانـات
Gathering data through all 

sense 
وهييي إتاحيية  كبيير عييدد ممكيين ميين الفييرص 

  القييييدرة عليييي  تحلييييي  األرييييياء الماييييموعة والمرئييييية
والملمواة، ويمكين جمعهيا معياً إليجياد ع رية معرفيية 

 للوصو  إل  نظام معرفي.
  التعامييي  ميييس البيئييية كمييييدان معرفيييي مفتيييوخ، يطيييور

 إدارات الذهن المختلفة وعملياتل.
 توحة مس البيئة بكافة فاعليتها.امت ك رنوات الحاية مف 

 تحاس  - تفاع  مس - لمس األرياء
 تحاييس األرييياء  -األرييياء المادييية

 تحايييييييس األريييييييياء  -البصيييييييرية
 - مييييي  إليييي  التجريييييب -الحركييييية

لييد  إحايياس  - نهمييك فييي مريياهدة
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فاهيمي والوصف الم العاة العقلية
 لها

 الكلمات المرادفة لها الخصائص المميزة لألفراد الذين يمتلكونها

الايييتخدام الحيييواس مثييي  البصييير، والايييمس، 
واللميييييس، والتجربييييية، والحركييييية، والريييييم، 

والرعور بلهميية الحيواس المنريطة والتذوق 
 الزدياد التعلم

  المعالجة المعرفية والذهنية للميدخ ت البيئيية المعرفيية
 المت اربة والمتزاحمة للدخو  إل  الذهن.

  التفكييير فييي مفيياتيح العقيي  الاييتثارة العمليييات الذهنييية
بدرجيية عالييية، وياييتخدمون مفاتيحييل الذهنييية بعييد  ن 

 يجدوها بدرة.
 ذهنييييية دون غيرهييييا  الحييييرص عليييي  ااييييتخدام مفيييياتيح

 لايطرتهم عل  ترءيلها وإدارتها لخدمة العمليات الذهنية.
ويمكيين تجميييس تلييك األفعييا  فييي رييك   طلييق عليييل بانورامييا 
التفكير الحاي، يمكن تمثيلها عن طرييق خميس دوائير كبييرة 
متداخلة فيي الوظيائف للوصيو  إلي   فكيار متعيددة، ومنظمية 

الحايييية، والمنطقييية ومرتبييية، وغيرهيييا مييين  مثلييية الوظيييائف 
  ،المظللة هي منطقة التفكير الجمعي الحاي الكلي المتكام 

 ميييي  إلييي  األعميييا   -ريييول تجيييا 
 وا ح لـ. لد  إدراك -العملية

 
 

 حتمل مسئولية املخاطرة
Taking Responsible Risks 

هي ردرة الفرد عل  تبريير األفكيار واختبيار 
مييد  صيي حية ااييتراتيجيات الحلييو  وتقبيي  
التءذيية الراجعية والتفاعي  والتعياون والعمي  

  من مجموعات والمااهمة في المهمة

 .التعام  مس مخاطر ذهنية محاوبة 
 خ المرتبط بالجهد وال يخافون الفر .التفكير في النجا 
 .تجاوز حدود العالم من حولهم ذهنيا 
  العييييل علييي  حافييية إمكانييياتهم العقليييية وريييدرات تفكييييرهم

 الحالية.
 .إجبار  نفاهم ذهنيا عل  ارتحام المركلة المعقدة 
 .امت ك حواس متدربة، وخبيرة، وماهرة 
  الايييييييطرة عليييييي  مخزونيييييياتهم المعرفييييييية الذهنييييييية

 ن ما يريدون منها.وياتح رو
 .الرغبة في القيام بالمءامرة الذهنية 
  امييت ك ااتبصييارا كافييييا لمعرفيية عناصيير المخييياطرة

 ونواتجها، عندما يخاطرون ذهنيا.
  المخييياطرة والفرييي  تاييياعدهم علييي  معرفييية الحكمييية

 والصواب.

 - رتياد المءيامرة فيي - نا جرئ في
 - رغب في تءييير العمي  الروتينيي

 - مييي  للمءييامرة - نييا غييير تقليييدل
 بحيث عين  -لد  حيب االاتكرياف

 طرق جديدة في.

 التفكري التباديل
Thinking Interdependently 

رييدرة الطيي ب عليي  العميي  فييي مجموعييات 
بحيييييث ياييييهم كيييي  طالييييب بفكيييير  وورتييييل 
ومعلوماتيييل ألداء مهمييية ميييا فيييرن هيييذا ييييتم 
بصيورة  ايير  ممييا يعميي  الطالييب بمفييرد  ، 

خيرين يجعي  الطاليب فالعم  باالتااق مس اآل
 كثيير رييدرة علييي التفكييير والتفاعيي  والتييرابط 
والتواصيي  و كثيير حاااييية تجييا  احتياجيياتهم 
و كثيير رييدرة علييي تبرييير األفكييار واختبييار 
مدل ص حية الحلو  وتقب  التءذية الراجعة 
وميييين ثييييم يحييييدث النمييييو العقلييييي والييييذهني 

 للط ب.

 .مراركة اآلخرين تفكيرهم وإنجازهم 
 ر اآلخيييرين وتطيييوير  فكيييارهم بالتفاعييي  تطيييوير  فكيييا

 معهم.
  تجنب الوحدة، يهتميون بالتعياون كمكافيلة ذهنيية تطيور

 األفكار.
 .تطوير حاالت ذهنية مختلفة عن حالتهم الفردية 
  تطيييوير تفكييييرهم لكيييي يتوافيييق ميييس اآلخيييرين حينميييا

 يفكرون معهم.
  تطييوير صييورة جديييدة عيين تفكيييرهم االجتميياعي وعيين

 ذواتهم.
 ات ذهنيية مريابهة لميا اييتم التعامي  معيل فيي تطوير ررار

 الماتقب .
  إحداث انفتاخ ذهني عل   فكار اآلخرين وما لديهم مين

 بدائ .
  تطييييوير مهييييارات الصييييمت الييييذهني الفاعيييي   ييييمن

 المجموعة، ويتبعون ماارات تفكير األخرين.
 .التعاطف مس اآلخرين في ريادتهم 

 عم  مس  - تعاون مس.... إلنجاز
لد  نزعة  -قصاءمجموعة االات
 مي  إل  تباد   -للعم  في فريق

 حب الرفقة  - نا اجتماعي -األفكار
 رغب في االعتماد  -الصالحة
لد   - تمتس بروخ الجماعة -المتباد 

 رعر  -اتجا  للتكيف مس المجموعة
 باالنتماء للمجموعة التي  عم  معها.

 

 ة:ــــروض الدراســـف
بووين متوسووطى درجووات عينووة الدراسووة فووي التطبيووأ القبلووي داللووة إح ووارية  يوجوود فوورا ذوال  -1

 .والبعدع لمقياس عادات العقل
داللووة إح ووارية بووين متوسووطى درجووات عينووة الدراسووة فووي التطبيووأ القبلووي  وال  يوجوود فوورا ذ -2

 .والبعدع لبطاقة التقدير الذاتي لعادات العقل

ميووة بعووى عووادات العقوول لوودع فووي تنبفاعليووة  تسووهم الوحوودة المقترحووة القارمووة علووى البناريووةال  -3
 طالب الشعب العلمية بكليات التربية.

 ة:ــــراءات الدراســـــإج
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 لإلجابة عن تسالالت الدراسة تم السير الخطوات التالية:
، وذل  من إعداد قاةمة بالعادات العقلية الت  ينبغ  تنميتها لدى معلم  العلوم قبل الخدمةأوال: 

 خالل اإلجراءات التالية:
 يد الهدف من القائمة:تحد -1

 & Costaكوسوووتا وكاليوووك نمووووذ اسوووتهدفت القارموووة تحديووود بعوووى العوووادات العقليوووة مووون  

Kallick ،ري.االستق انوذ  بايبي وطبيعة  التي تتناسب مع طالب الشعب العلمية بكليات التربية  
 مصادر اشتقاق القائمة: -2

ت والبحوووو  السوووابقة التوووي تناولوووت مووون خوووالل دراسوووة األدبيووواالتو ووول لقارموووة عوووادات العقووول  توووم 
 وت نيفاتها لعادات العقل. (Costa & Kallick)كاليك و كوستا  نموذ 

 الصورة المبدئية للقائمة: -3

وتم ذلك من خالل وضع قارمة العادات العقلية التوي توم التو ول إليهوا فوي الخطووة السوابقة فوي  
كيوور فووي التفكيوور، والمثووابرة، التسووالل قارمووة مبدريووة تتضوومن سووتة عشوور عووادة عقليووة وهووي: التف   ووورة

وطوور  المشووكالت، والووتحكم فووي االنوودفا ، وتحوورت الدقووة، وتحموول مسوورولية المخوواطرة، وجمووع البيانووات 
الجمووووواعي، وا  وووووغا  بفهوووووم  باسوووووتخدام جميوووووع الحوووووواس، و التفكيووووور بمرونوووووة، والتفكيووووور التبوووووادلي أو

لووودارم للوووتعلم المسوووتمر، االسوووتجابة بدهشوووة وتعووواطف، والتفكيووور والتوا ووول بدقوووة ووضوووو ، واالسوووتعداد ا
يجواز  الو وف المفواهيمي ب  وياغةوتسوالل، والتحلوي بالدعابوة والفكاهوة، والت وور وا بودا . كموا توم 

 لكل عادة.
 

 :قائمة األولية لعادات العقلالضبط  -4

 التالية: اإلجراءاتوذل  ف  عوء  

  لطبيعووة  مووة عووادات العقليووة مالوضووع هووذه القارمووة فووي  ووورة اسووتبيان للتعوورف علووى أكثوور ال
ستق ووا  موون خووالل البوودارل " طبيعووة البرنووامج الحووالي القووارم علووى االالطووالب عينووة الدراسووة و 

تتفووأ"، وكووذلك التعوورف علووى موودع أهميووة تلووك العووادات لطووالب  ال -إلووى حوود مووا -تتفووأ بشوودة
إلوى حود  -" مهموةالشعب العلمية بكليات التربية والتي تمثل عينوة الدراسوة مون خوالل البودارل 

 غير مهمة". -ما

 حيوو  اتفقووت أرا  السووادة المحكمووين علووى بعووى عوورى االسووتبيان علووى السووادة المحكمووين :
 النقال يمكن عرضها فيما يلي:

   العقليووة مثوول: ا قوودام علووى مخوواطر مسوولولة إلووى تحموول   ووياغة بعووى العوواداتتعووديل
دفا ، والكفا  من أجل الدقة إلوى مسرولية المخاطرة، والتحكم بالتهور إلى التحكم في االن

 تحرت الدقة.

  التأكيوود علووى أهميووة بعوووى العووادات العقليووة موون حيووو  أهميتهووا ومناسووبتها لعينووة الدراسوووة
نوودفا ، التسووالل وطوور  االفووي ، المثووابرة، تحوورت الدقووة، الووتحكم التفكيوور فووي التفكيوور وهووي:
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تطبيوأ المعوارف لتبوادلي، اس، والتفكيور اجمع البيانات باستخدام جميع الحوو المشكالت، و 
 ، تحمل مسرولية المخاطرة.السابقة في مواقف تعلم جديدة

 الصورة النهائية للقائمة: -5

والتي تألفت  في ضورها بنا  البرنامج المقتر  تمتم التو ل للقارمة النهارية لعادات العقل التي  
ندفا ، التسالل االفي ة، التحكم ، المثابرة، تحرت الدقالتفكير في التفكير وهي: ( عادات عقلية9من )

تطبيوووأ المعوووارف اس، والتفكيووور التبوووادلي، جموووع البيانوووات باسوووتخدام جميوووع الحوووو وطووور  المشوووكالت، و 
هوووي التوووي حظيوووت علوووى اتفووواا السوووادة  ، تحمووول مسووورولية المخووواطرةالسوووابقة فوووي مواقوووف تعلوووم جديووودة

  ، وبالتالي تم التو ل لل ورة النهارية للقارمة.المحكين

، عمنا لمقرر التربيـة البيةيـة االذي يتم تدريسه القاةمة عل  البناةية إعداد الوحدة المقترحة :ثانيا
 وذل  من خالل: 

ة العاموة للوحوودة، واألهوداف السوولوكي واشووتملت علوى األهووداف أهوداف الوحوودة المقترحوة:تحديود  -1
الووتعلم  أو ا جراريووة التووي تووم تحديوودها قبوول كوول درس، بحيوو  تتضوومن جميووع األهووداف جوانووب

 الثالثة المعرفية والمهارية والوجدانية.

( دروس علميوة توم تجميعهوا 8المحتوع العلمي للوحدة: تم تحديد المحتوع العلمي فوي )إعداد  -2
يجاد الترابط بينها تحت عنوا  " تفاعل ا نسان مع البيرة". نوا 

نشوووطة الووووتعلم أتحديووود األنشوووطة والوسووووارل التعليميوووة المتضووومنة بالوحوووودة: وتوووم التركيوووز علووووى  -3
 أ وطبيعة الوحدة المقترحة القارمة على البنارية.االستق ارية بحي  تتف

العتمووواد علوووى اسوووتراتيجية دورة الوووتعلم التووودريس بالوحووودة المقترحوووة: توووم ا تحديووود اسوووتراتيجيات  -4
إحدع استراتيجيات القارمة على النظرية البنارية، ومناسبة للمحتوع الخماسية فقط نظرا ألنها 

 بالوحدة. العلمي

تحديووود أسووواليب التقوووويم المسوووتخدمة بالوحووودة: وتضووومنت التقوووويم القبلوووي والمرحلوووي والختوووامي،  -5
 بحي  تتفأ وطبيعة الوحدة القارمة على البنارية، مع القيام بالتغذية الراجعة المستمرة.

 .للوحدة المقترحة د كتاب الطالب ودليل المعلم في تدريس المحتوع العلميإعدا -6

جووورا  موووا أشووواروا إليوووه مووون كتووواب اعووورى  -7 لطالوووب ودليووول المعلوووم علوووى السوووادة المحكموووين، وا 
 .تعديالت

 

لتنميـة بعـض عـادات العقـل لـدى معلمـ   مـةمدى فاعلية الوحدة المقترحة القاةالتعرف عل  : ثالثا
 العلوم قبل الخدمة، وذل  من خالل:

ة الثالثووة بالشوووعب ( طالبووا وطالبووة مووون طووالب الفرقووو20: وتتكووون مووون )اختيووار عينووة الدراسوووة -1
 جامعة بنها. -فيزيا ( بكلية التربية -كيميا  -العلمية ) بيولوجي

 وتتمثل في: إعداد أدوات الدراسة -2
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 مقياس عادات العقل:  -

( مفوردة، وتوم 46اعتمدت الدراسة الحالية على بنوا  مقيواس عوادات العقول والوذت يتوألف مون )
اخلي، وذلووك بحسوواب معاموول االرتبووال بووين  وودا االتسوواا الوودالتأكوود موون  وودقه ظاهريووا، وبحسوواب 

متوسط درجوات الطوالب علوى المفوردة وكول مون درجوة العوادة العقليوة التوي تنتموي إليهوا والدرجوة الكليوة 
( ، كموووا توووم التأكووود مووون ثبوووات المقيووواس 0.845( إلوووى )0.491للمقيووواس، حيووو  تراوحوووت قيمهوووا بوووين )

عوا لودرجات مفوردات كول عوادة والدرجوة الكليوة بحساب معامل ألفا، حيو  تراوحوت قويم معوامالت ألفوا تب
(، وموون خووالل 0.830(، وفووي المقيوواس ككوول ) 0.851( إلووى )0.802للمقيوواس فووي الموودع مووا بووين )

التجزرة الن فية، حي  بلغت قيم معوامالت الثبوات لجتموان تبعوا لودرجات مفوردات كول عوادة ، وكوذلك 
(، 0.799( ، وفوي المقيواس ككول )0.837) ( إلوى0.788الدرجة الكلية للمقياس في المودع موا بوين )

 (.0.05وهي جميعا قيم دالة عند مستوع)
 

 بطاقة تقدير ذاتي لعادات العقل: -

( مفوردة،و توم التأكود مون  ودقها ظاهريوا ، 108تم إعداد بطاقوة التقودير الوذاتي والوذت تألفوت مون )
 ووودا االتسووواا الوووداخلي، وذلوووك بحسووواب معامووول االرتبوووال بوووين متوسوووط درجوووات الطوووالب علوووى وبحسووواب 

المفووردة وكوول موون درجووة العووادة العقليووة التووي تنتمووي إليهووا والدرجووة الكليووة للبطاقووة، حيوو  تراوحووت قيمهووا بووين 
(. كموووا توووم التأكووود مووون ثبوووات البطاقوووة بحسووواب معامووول ألفوووا، حيووو  تراوحوووت قووويم 0.874( إلوووى )0.441)
( إلوووى 0.66عووامالت ألفوووا تبعوووا لوودرجات مفوووردات كووول عوووادة والدرجووة الكليوووة للبطاقوووة فوووي الموودع موووا بوووين )م
(، وموون خووالل التجزرووة الن ووفية، حيوو  بلغووت قوويم معووامالت الثبووات 0.88) ، وفووي البطاقووة ككوول(0.82)

( إلووى 0.70لجتمووان تبعووا لوودرجات مفووردات كوول عووادة، وكووذلك الدرجووة الكليووة للبطاقووة فووي الموودع مووا بووين )
 (.0.05(، وهي جميعا قيم دالة عند مستوع)0.83، وفي البطاقة ككل )(0.80)

 

 تطبيأ أدوات الدراسة قبليا على عينة الدراسة.  -3

 تدريس المحتوع العلمي  للوحدة المقترحة:  -4

ضوومنا لمقوورر التربيووة البيريووة المقوورر علووى  للوحوودة المقترحووة وتووم توودريس توودريس المحتوووع العلمووي
توم  ها، وقبول بود  تدريسوعنووان" تفاعول ا نسوان موع البيروة"راسة بالف ل الدراسي األول تحوت عينة الد

 القيام ببعى ا جرا ات يمكن عرضها على النحو التالي:

تقوديم عورى تقوديمي يتضومن مفهووم عوادات العقول  عمل جلسة تمهيدية حي  تم مون خاللهوا -أ
تعريفهم بطبيعوة الموضووعات العلميوة  م، كما تاتوماهيتها وتعريف كل عادة عقلية من العاد
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االسوتراتيجية المسوتخدمة الي يتم دراستها، وفي نهايوة الجلسوة توم تودريب الطوالب عمليوا علوى 
وكيفيوة التعواون والتبوادل  العلمية بالوحدة وهي دورة التعلم الخماسوية،في تدريس الموضوعات 

 بين المجموعات واستخدام أوراا العمل الخا ة باألنشطة.
م توزيع كتاب الطالب على الطالب عينة الدراسة، وأوراا العمل الخا ة بكل طالب، حي  ت -ب

 تم تعريفهم بكيفية العمل بها وعليها.
المقترحة في  ورة جلسات علمية، بدأت بجلسة تمهيدية للتعريف تم تدريس الوحدة المقترحة  -د

( 8، حيوووو  تووووم تحديوووود )اودور كوووول موووون المعلووووم والمووووتعلم فيهوووو اسووووتراتيجة دورة الووووتعلمبطبيعووووة 
( ساعات، ويتم تناول موضو  واحد فقط في الجلسة موع إعطوا  4موضوعات مدة كل منها )

الطوالب فتورة راحووة بوين األنشوطة لضوومان متوابعتهم واسوتكمالهم لبقيووة األنشوطة، وكانوت هنوواك 
بعووى الموضوووعات التووي تطلبوووت أكثوور موون جلسووة مثووول موضوووعات: العواموول الموولثرة علوووى 

مظهريووة، وم ووادر الطاقووة، واالسووتخدامات ال ووناعية للبكتريووا والفطريووات.، فقوود تووم الطوورز ال
توفير الوقت المناسب الستكمالها في نفس األسبو  الذت يتم فيوه دراسوته بالتعواون موع بعوى 

  .الزمال  واألساتذة بالكلية

ر األنشووطة بعوود التأكوود موون تووواف لوودورة الووتعلم الخماسوويةتووم توودريس الموضوووعات المقترحووة وفقووا  -ذ
واألدوات المسووووووووتخدمة بالبرنووووووووامج، وتوووووووووفير المنووووووووا  ال ووووووووفي المناسووووووووب للقيووووووووام باألنشووووووووطة 
االستق وووارية، حيووو  قاموووت الباحثوووة بتووودريس البرنوووامج بمعمووول الوسوووارل التعليميوووة بمقووور كليوووة 

جامعوووة بنهوووا  مكانيوووة اسوووتخدام األجهوووزة التعليميوووة بوووه فوووي إجووورا  بعوووى األنشوووطة  -التربيوووة
 امج، حي  تم االلتزام أثنا  التدريس بالخطوات المشار إليها في دليل المعلم. الخا ة بالبرن

 
 
 

 تطبيأ أدوات الدراسة قبليا على عينة الدراسة:  -8

بعد االنتها  من تدريس البرنامج تم تطبيأ مقياس عادات العقل وبطاقة التقدير الذاتي على أفراد 
 واريا السوتخال  أهوم نتوارج الدراسوة واالسوتفادة عينة الدراسة، ثم تم ر ود النتوارج ومعالجتهوا إح

 منها بمقترحات وتو يات يمكن تطبيقها في مجاالت أخرع.

 ة:ــــج الدراســـنتائ
 بال رض اوول:أوال: النتاةج الخاصة 
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داللة إحصاةية بين  و"ال يوجد فرق ذالختبار  حة الفرى األول الذت ين  على: 
حساب قيمة ، تم طبيق القبل  والبعدى لمقياس عادات العقل"متوسط  درجات عينة الدراسة ف  الت

)ت( لبيان داللة الفروا بين متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيأ القبلي والبعدت لمقياس 
 عادات العقل، والتي يمكن عرضها من خالل الجدول التالي:

 (2جـدول )
راسة ف  التطبيق القبل  والبعدي لمقياس قيمة "ت" لبيان داللة ال روق بين متوسط  درجات عينة الد
 عادات العقل

 المتواـــط  التطبيـق البيـــــــــــان
االنحراف 
 المعيارل 

درجات 
 dfالحرية 

ريمة "ت" 
 المحاوبة

ماتو  
 التمكن القبلي

 التفكير في التفكير 
 2.76 8.50 ربلــي 

 دالــــة 5.98 38
 1.9 4.30 بعــدل

 المثابـــرة
 2.76 8.50 ـي ربلـ

 دالــــة 8.49 38
 1.30 2.70 بعــدل

 تحــرل الدرـــة
 2.20 9.85 ربلــي 

 دالــــة 8.66 38
 1.70 4.45 بعــدل

 جمـــس البيانات بااتخدام الحواس
 1.98 9.80 ربلــي 

 دالــــة 6.76 38
 3.69 11.45 بعــدل

 التفكير التبادلي 
 2.30 10.55 ربلــي 

 دالــــة 8.40 38
 1.53 5.35 بعــدل

 تطبيق المعارف الاابقة 
 2.38 10.10 ربلــي 

 دالــــة 6.36 38
 2.23 5.45 بعــدل

 التااؤ  وطرخ المرك ت 
 3.07 9.10 ربلــي 

 دالــــة 6.34 38
 3.39 2.60 بعــدل

 التحكم في االندفا  
 3.06 9.00 ربلــي 

 ةدالــــ 6.78 38
 2.40 3.10 بعــدل

 تحم  مائولية المخاطرة 
 2.98 9.55 ربلــي 

 دالــــة 8.85 38
 2.25 2.15 بعــدل

 المقيـــــاس ككـــــــ  
 3.89 10.00 ربلــي 

 دالــــة 6.82 38
 2.09 3.25 بعــدل

 يتعح من الجدول السابق ما يل :
بووين متوسووطي درجووات عينووة الدراسووة  ( 0¸01 يوجوود فوورا ذو داللووة اح ووارية عنوود مسووتوع) -

فووي التطبيووأ القبلووي والبعوودت لمقيوواس عووادات العقوول ل ووالم التطبيووأ البعوودت فووي العووادات العقليووة 
التاليوووة: التفكيووور فوووي التفكيووور، المثوووابرة، تحووورت الدقوووة، جموووع البيانوووات باسوووتخدام الحوووواس، التفكيووور 

فوووي مواقوووف جديووودة، التسوووالل وطووور  المشوووكالت، الوووتحكم فوووي  التبوووادلي، تطبيوووأ المعوووارف السوووابقة
 .، وفي المقياس ككلاالندفا ، تحمل مسرولية المخاطرة

فورا  يوجود وبذلك تم رفى الفرى ال فرع األول وقبول الفورى البوديل الوذت يون  علوى  "
التطبيأ القبلي بين متوسطي درجات عينة الدراسة في ( 0¸01 )داللة إح ارية عند مستوع  ذو

 .والبعدت لمقياس عادات العقل ل الم التطبيأ البعدت"

(، )إبتهووال 2007، محموود(، )فاطمووة 2006وتتفووأ هووذه النتووارج مووع دراسووات: )أيموون حبيووب، 
(، )مندور عبد السالم، 2009، أحمدوجيهان  السيد(، )رجب 2008، عبدهللا(، )ليلي 2008، محمد

التي استخدمت معالجوات تدريسوية تعتمود علوى النظريوة البناريوة (، و 2011، حسين(، )نوراهان 2009
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لتنميووة عووادات العقوول فووي العلوووم، كمووا اعتموودت نتووارج هووذه الدراسووات علووى اسووتخدام مقوواييس متدرجووة 
 للتعرف على العادات العقلية لدع عينة كل دراسة منها.

 

 عرض ومناقشة النتاةج المرتبطة بال رض الثان :ثانيا: 

داللة إح ارية بين  يوجد فرا ذوال  الذت ين  على: " الثانيالفرى  الختبار  حة
 تم ، متوسطى درجات عينة الدراسة في التطبيأ القبلي والبعدع لبطاقة التقدير الذاتي لعادات العقل"

حساب قيمة )ت( لبيان داللة الفروا بين متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيأ القبلي والبعدت 
 دير الذاتي لعادات العقل، والتي يمكن عرضها من خالل الجدول التالي:لبطاقة التق

 (3جـدول )
 داللة ال روق بين متوسط  درجات عينة الدراسة ف  التطبيق القبل  لقيمة "ت" 

 والبعدي لبطاقة التقدير الذات 

 المتواـــط  التطبيـق البيـــــــــــان
االنحراف 
 المعيارل 

درجات 
 dfالحرية 

"ت" ريمة 
 المحاوبة

ماتو  
الداللة 

(0.01) 

 التفكير في التفكير 
 5.75 45.25 ربلــي 

 دالــــة 1.04 38
 3.01 43.66 بعــدل

 المثابـــرة
 2.85 30.65 ربلــي 

 دالــــة 0.119 38
 2.72 27.75 بعــدل

 تحــرل الدرـــة
 2.70 38.65 ربلــي 

 دالــــة 0.279 38
 3.48 53.91 بعــدل

 جمـــس البيانات بااتخدام الحواس
 1.86 17.25 ربلــي 

 دالــــة 0.286 38
 1.75 14.25 بعــدل

 التفكير التبادلي 
 2.30 26.15 ربلــي 

 دالــــة 1.244 38
 2.42 22.04 بعــدل

 تطبيق المعارف الاابقة 
 1.72 17.15 ربلــي 

 دالــــة 0.611 38
 1.61 12.45 بعــدل

 التااؤ  وطرخ المرك ت 
 2.93 25.70 ربلــي 

 دالــــة 0.540 38
 2.59 21.25 بعــدل

 التحكم في االندفا  
 3.47 35.45 ربلــي 

 دالــــة 1.939 38
 3.63 30.54 بعــدل

 تحم  مائولية المخاطرة 
 3.39 21.40 ربلــي 

 دالــــة 1.818 38
 2.59 19.04 بعــدل

 المقيـــــاس ككـــــــ  
 18.41 257.65 ربلــي 

 دالــــة 1.304 38
 13.40 243.91 بعــدل

 يتعح من الجدول السابق ما يل :

( بين متوسطي درجات عينة الدراسوة فوي 0¸01 يوجد فرا ذو داللة اح ارية عند مستوع) -
ل الم التطبيأ البعدت في العادات العقلية التاليوة: التطبيأ القبلي والبعدت لبطاقة التقدير الذاتي 

التفكيوور فووي التفكيوور، المثووابرة، تحوورت الدقووة، جمووع البيانووات باسووتخدام الحووواس، التفكيوور التبووادلي، 
تطبيووأ المعوووارف السووابقة فوووي مواقووف جديووودة، التسوووالل وطوور  المشوووكالت، الووتحكم فوووي االنووودفا ، 

 تحمل مسرولية المخاطرة.
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( بوين متوسوطي درجوات عينوة الدراسوة  0¸01 اللوة إح وارية  عنود مسوتوع)يوجود فورا ذو د -
 في التطبيأ القبلي والبعدت لبطاقة التقدير الذاتي ككل ل الم التطبيأ البعدت.

وبوذلك تووم رفوى الفوورى الثواني ال ووفرت وقبووول الفورى البووديل الوذت يوون  علوى "يوجوود فوورا 
( بووين متوسووطي درجووات عينووة الدراسووة فووي التطبيووأ  0¸01 ذو داللووة إح ووارية  عنوود مسووتوع)

 .التقدير الذاتي ككل ل الم التطبيأ البعدت" القبلي والبعدت لبطاقة

، والتووي (Fenderson, 2010)، (Bergman, 2007)وتتفووأ هووذه النتووارج مووع دراسووات: 
تنميوووة عوووادات العقووول، وقووود اسوووتخدمت معالجوووات تجريبيوووة تعتمووود علوووى النظريوووة البناريوووة فوووي التووودريس ل

 اعتمدت هاتين الدراستين على بطاقات التقييم الذاتي للمتعلمين في التعرف على عادات العقل.

 رض ومناقشة النتائج المرتبطة بالفرض الثالث:ثالثا: ع

بفاعلية في تنمية  تسهم الوحدة المقترحة ى الثال  والذت ين  على " الالختبار  حة الفر 
لقياس حجم األثر للمتغير المستقل  (2ηإيتا ) تم حساب قيمة مربع، ع عينة الدراسة"عادات العقل لد

( على المتغير التابع )عادات العقل( وذلك من خالل نتارج مقياس عادات العقل الوحدة المقترحة)
 وبطاقة التقدير الذاتي، ويمكن توضيم نتارج الفرى الثال  تف يليا كما هو موضم بالتالي:

 ( ف  عوء نتاةج مقياس عادات العقل:2ηة مربط إيتا )حساب قيم -أ

)المتغير  الوحدة المقترحة( للتعرف على حجم تأثير 2ηويمكن عرى توضيم قيم مربع إيتا )
المستقل( على تنمية عادات العقل )المتغير التابع( من خالل نتارج التطبيأ القبلي والبعدت لمقياس 

 عادات العقل من خالل الجدول التالي:
 (4دول )ـج

 عل  عادات العقل )مقياس عادات العقل( الوحدة المقترحة( للتعرف عل  حجم تأثير 2ηقيم مربط إيتا )

 المتواط  التطبيـق البيـــــــــــان
االنحراف 
 المعيارل 

درجات 
 dfالحرية 

ريمة "ت" 
 المحاوبة

 حجم التلثير

 %79.79 8.669 19 2.16 4.20 ربلي/بعدل  التفكير في التفكير 

 %84.31 10.105 19 2.56 5.80 ربلي/بعدل  المثابـــرة

 %86.52 11.047 19 2.18 5.40 ربلي/بعدل  تحــرل الدرـــة
جمـــس البيانات بااتخدام 

 الحواس
 %54.04 1.86 19 3.96 1.65 ربلي/بعدل 

 %72.91 7.153 19 3.05 5.20 ربلي/بعدل  التفكير التبادلي 

 %63.66 5.77 19 3.60 4.65 ربلي/بعدل  بقة تطبيق المعارف الاا



-19- 

 

 %63.91 5.80 19 5.01 6.50 ربلي/بعدل  التااؤ  وطرخ المرك ت 

 %70.57 6.75 19 3.90 5.90 ربلي/بعدل  التحكم في االندفا  

 %77.56 8.105 19 4.08 7.40 ربلي/بعدل  تحم  مائولية المخاطرة 

 %82.68 6.516 19 4.63 6.75 ربلي/بعدل  المقياس كك  

ـــراو  مـــا  ـــاس عـــادات العقـــل تت ـــأثير فـــ  مقي ـــيم حجـــم الت يتعـــح مـــن الجـــدول الســـابق ق
ـــــــين ) ( لعوووووووادة تحووووووورت %86¸52( لعوووووووادة جموووووووع البيانوووووووات باسوووووووتخدام الحوووووووواس إلوووووووى )%54¸04ب

 ( على مستوع المقياس ككل.%82¸65الدقة، كما بلغت قيمته )
 مما سبق نستخلص أن:

  المتغيوور المسووتقل( كبيور علووى تنميووة عوادات العقوول )المتغيوور التووابع  ) الوحوودة المقترحوةحجوم تووأثير
فووي ضووو  نتووارج التطبيووأ القبلووي والبعوودت  (2ηمربووع إيتووا )ومحوواوره الفرعيووة(، وذلووك بحسوواب قيمووة 

 عادات العقل.لمقياس 

  كوووان للعوووادة العقليوووة )المتغيووور التوووابع(  )المتغيووور المسوووتقل(  الوحووودة المقترحوووةاألثووور األكبووور حجموووا
(، وذلوك فوي %86فوي نموو هوذه العوادة ) الوحودة المقترحوةحرت الدقة، حي  كان بل  حجم توأثير ت

 عادات العقل.لمقياس نتارج التطبيأ القبلي والبعدت  ضو 

 كوان للعوادة العقليوة )المتغيور التوابع( جموع  )المتغير المسوتقل(  الوحدة المقترحة األثر األقل حجما
فوووي نموووو هوووذه العوووادة  الوحووودة المقترحوووةكوووان بلووو  حجوووم توووأثير  حيووو  البيانوووات باسوووتخدام الحوووواس،

 عادات العقل.لمقياس نتارج التطبيأ القبلي والبعدت  وذلك في ضو  (،54%)

 
 ( ف  عوء نتاةج بطاقة التقدير الذات  عادات العقل:2ηحساب قيمة مربط إيتا ) -ب

)المتغير  المقترحة الوحدة ( للتعرف على حجم تأثير2ηويمكن عرى توضيم قيم مربع إيتا )
المستقل( على تنمية عادات العقل )المتغير التابع( من خالل نتارج التطبيأ القبلي والبعدت لبطاقة 

 التقدير الذاتي لعادات العقل من خالل الجدول التالي:

 
 
 (4جـدول )

 عل  عادات العقل  الوحدة المقترحة( للتعرف عل  حجم تأثير 2ηقيم مربط إيتا )
 تقدير الذات  لعادات العقل()بطاقة ال

 المتواط  التطبيـق البيـــــــــــان
االنحراف 
 المعيارل 

درجات 
 dfالحرية 

ريمة "ت" 
 المحاوبة

 حجم التلثير

 %38 0.876 19 1.42 1.25 ربلي/ بعدل  التفكير في التفكير 

 %63 0.110 19 4.07 0.10 ربلي/ بعدل  المثابـــرة

 %59 0.106 19 4.20 0.13 عدل ربلي/ ب تحــرل الدرـــة
جمـــس البيانات بااتخدام 

 الحواس
 %53 0.211 19 2.88 0.32 ربلي/ بعدل 
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 %67 0.969 19 3.22 0.70 ربلي/ بعدل  التفكير التبادلي 

 %89 0.247 19 2.71 0.15 ربلي/ بعدل  تطبيق المعارف الاابقة 

 %74 0.686 19 3.91 0.60 ربلي/ بعدل  التااؤ  وطرخ المرك ت 

 %64 1.732 19 5.68 2.20 ربلي/ بعدل  التحكم في االندفا  

 %63 1.455 19 4.76 1.55 ربلي/ بعدل  تحم  مائولية المخاطرة 

 %89 0.930 19 24.27 5.05 ربلي/ بعدل  المقياس كك  

ـــراو  مـــا  ـــذات  تت ـــأثير فـــ  بطاقـــة التقـــدير ال ـــيم حجـــم الت يتعـــح مـــن الجـــدول الســـابق ق
ــــــين ) ( لعووووووادة تطبيووووووأ المعووووووارف السووووووابقة فووووووي %89( لعووووووادة التفكيوووووور فووووووي التفكيوووووور إلووووووى )%38ب

 ( على مستوع البطاقة ككل.%89مواقف جديدة، كما بلغت قيمته )

 مما سبق نستخلص أن:
  المتغيوور المسووتقل( كبيور علووى تنميووة عوادات العقوول )المتغيوور التووابع  الوحوودة المقترحوةحجوم تووأثير (

( فووي ضووو  نتووارج التطبيووأ القبلووي والبعوودت 2ηبحسوواب قيمووة مربووع إيتووا ) ومحوواوره الفرعيووة(، وذلووك
 لبطاقة التقدير الذاتي لعادات العقل.

  المتغير المستقل( كان للعادة العقلية )المتغير التابع( تطبيأ  الوحدة المقترحةاألثر األكبر حجما(
المقتوور  فووي نمووو هووذه المعووارف السووابقة فووي مواقووف جديوودة، حيوو  كووان بلوو  حجووم تووأثير البرنووامج 

 (.%89العادة )

  المتغير المسوتقل( كوان للعوادة العقليوة )المتغيور التوابع( تحورت  للوحدة المقترحةاألثر األقل حجما(
 (.%59في نمو هذه العادة ) الوحدة المقترحةالدقة، حي  بل  حجم تأثير 

 ( 2هنوواك اتفوواا فووي قيمووة مربووع إيتوواηفووي ضووو  نتووارج التطبيووأ القبلووي وال ) بعوودت لمقيوواس عووادات
العقوول ككوول ونتووارج التطبيووأ القبلووي والبعوودت لبطاقووة التقوودير الووذاتي ككوول، حيوو  كووان حجووم تووأثير 

 كبير في تنمية عادات العقل.  الوحدة المقترحة

بفاعليووة فووي  التسووهم الوحوودة المقترحووةوموون ثووم تووم رفووى الفوورى الثالوو  الووذت يوون  علووى: " 
العلميووة بكليووات التربيووة"، وقبووول الفوورى البووديل الووذت يوون   تنميووة عووادات العقوول لوودع طووالب الشووعب

ب اعلية ف  تنمية عادات العقـل لـدى طـالب الشـعب العلميـة بكليـات  تسهم الوحدة المقترحة" علوى:
 التربية".

 ,Wickman)، (Meyer, 1998)،  الفورى الثالو  البوديل موع دراسوات: وتتفوأ هوذه نتوارج

2003) ،(Rob, 2008) ، ،(، 2006)أيموووون حبيووووب(Bergman, 2007) ، محموووود)فاطمووووة ،
(، 2009، أحموودوجيهووان  السوويد(، )رجووب 2008، عبوودهللا(، )ليلووي 2008(، )إبتهووال عمووران، 2007

(، والتوي اسوتخدمت معالجوات تدريسوية تعتمود 2011، حسوين(، )نوراهوان 2009)مندور عبد السالم، 
 إلى تنمية عادات العقل.وتوفير بيرة تعلم استق ارية تلدع  على النظرية البنارية

 ويمكن ت سير تل  النتاةج كالتال :
  لعادات العقل  ا، ومدع مال متهالعلمية بالوحدة المقترحة القارمة على البنارية الموضوعاتطبيعة

موون أنشوووطة بحووو  وتق ووي وأنشوووطة جماعيووة، جعلوووت أفوووراد عينووة الدراسوووة يحملوووون  تتضووومنهومووا 
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والمثووابرة فووي الووتعلم للح ووول علووى المعلومووات والمعووارف  مسوورولية تعلمهووم واالعتموواد علووى الوونفس
الموووراد تعلمهوووا مووون م وووادر مختلفوووة باسوووتخدام الحوووواس ومووون خوووالل اسوووتدعا  المعوووارف السوووابقة، 
وممارسة النقاش والحوار بوين أفوراد المجموعوات االستق وارية فوي المعلوموات التوي تو ولوا إليهوا، 

محاولوة مونهم للو وول إلوى التفسوير المناسوب للسولال واالستما  إلى وجهوات النظور المختلفوة فوي 
أو المشكلة قيد االستق ا ، مما جعلهوم يفكورون فوي م وادر معلومواتهم ويراجعوون خطوط عملهوم 
ويقيمونهووا، ويلتزموووون بووالتروت وعووودم التهووور فوووي الحكووم علوووى النتووارج وتحووورت الدقووة فوووي البيانوووات 

بأهميووة ممارسووة تلووك العووادات فووي حيوواتهم  والمعلومووات التووي ح وولوا عليووه، ممووا جعلهووم يشووعرون 
 األكاديمية أو العملية، ومن ثم ت بم جز ا اليتجزأ من حياتهم.

  تضومنه تبموا تودريس موضووعات الوحودة المقترحوة،  االسوتراتيجية التدريسوية المسوتخدمة فويطبيعة
التقوووويم،  موون مراحوول متتاليووة ومتتابعوووة موون االنهموواك إلوووى االسووتطال  ثووم الشووور  والتفسووير وأخيوورا

وتدريب الطالب عينة الدراسة عليها في كول نشوال استق واري قواموا بوه، جعلهوم أكثور دقوة وتوأني 
فوووي الح وووول علوووى البيانوووات والمعلوموووات الخا وووة بأنشوووطة الوووتعلم، كموووا نموووى لوووديهم عوووادة جموووع 

 تمودهوذا النمووذ   يعالبيانات باسوتخدام الحوواس وتطبيوأ المعوارف السوابقة ب وورة كبيورة، كموا أن 
على تقسيم الطالب لمجموعات مما أدع إلى تنمية رو  التعاون والتفكيور المتبوادل لوديهم بفاعليوة 
والتسالل وطر  المشكالت حول األسورلة التوي طرحهوا أفوراد مجموعوة أخورع، مموا أدت أيضوا إلوى 

 .  بالوحدةزيادة دافعيتهم نحو التعلم والمثابرة في استكمال الموضوعات المتضمنة 

  ة التعلم االستق وارية خوالل دراسوة الطالب أفراد عينة الدراسة بالمتعة خالل ممارسة أنشطشعور
، مموووا أعطووواهم الفر وووة لنموووو هوووذه العوووادات العقليوووة والوووذت ظهووور مووون خوووالل موضووووعات الوحووودة

كتابوواتهم التأمليووة والتقووارير البحثيووة والسووجالت اليوميووة، حيوو  أ ووبحت لووديهم القوودرة علووى التأموول 
 مال.ييم ما يقومون به من أعوتفح  وتق

 :توصيات الدراسة

 ف  عوء ما تم التوصل إليه من نتاةج توص  الدراسة بما يل : 
 ضرورة االهتمام باستخدام التعلم القارم على االستق ا  في بيرات تعليم وتعلم العلوم. -1
وم خا ة ضرورة االهتمام بتدريب المتعلمين بجميع المراحل التعليمية ومن خالل مناهج العل -2

على البح  عن المعلومات والتفكير فيما ورا  المعارف، وذلك بتدريبهم على التسوالل وطور  
 المشكالت.

االهتمووام ببوورامج إعووداد معلووم العلوووم موون خاللهووا تضوومينها السووتراتيجيات ونموواذ  الووتعلم القووارم  -3
اد علوووى االستق وووا  سووووا  مووون خوووالل المقوووررات الخا وووة بطووورا التووودريس أو مووون خوووالل إعووود
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بووورامج مسوووتقلة مثلموووا هوووو الحوووال فوووي الدراسوووة الحاليوووة، لموووا لوووه مووون أهميوووة فوووي تنميوووة مهوووارات 
 التفكير وعادات العقل.

ة وعوووادات العقوووول لوووودع المتعلموووين بجميووووع المراحوووول فووووضووورورة تنميووووة مهوووارات التفكيوووور المختل  -4
 عادات.التعليمية، وذلك من خالل مناهج العلوم حي  تعد بيرة تعلم مثلى لتنمية تلك ال

ضوووورورة االهتمووووام بتوووودريب معلمووووي العلوووووم علووووى طوووورا واسووووتراتيجيات تنميووووة عووووادات العقوووول،  -5
 وأساليب تقويمها، والحفاظ على تطورها واستمرارها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــةس الدرااـــــمراج

 : والً: المراجـــس العربيـــة
" علوى تنميوة A- A- Iاستق وى  –اسوأل  –"حلول  إسوتراتيجيةأثور (: 2006)سوعيد  حبيوبأيمون  (1

المؤتمم  الثوانوت مون خوالل موادة الكيميوا ، األول عادات العقول لودع طوالب ال وف 

 –يوليوو  30، العلمي العاش  للت بية العلمية "محؤداا  الحارؤ  ؤر ا المسؤتق  "
 .464 -391،     (2)أغسطس، فايد، ا سماعيلية، المجلد  1

ة خرارط التفكير في تنمية بعى عادات العقول فعالي (:2008عمران )محمد عبد الهادت إبتهال  (2
، رسووالة ماجسووتيرل ووف األول ا عوودادت فووي مووادة العلوووم، اوالتح وويل لوودع تالميووذ 

 كلية البنات، جامعة عين شمس.
 

 .مكتبة الشقرت  :الرياى، العادات العقلية وتنميتها لدى التالميذ :(2002إبراهيم الحارثي )  (3
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برنوامج مقتور  لتنميوة عوادات العقول والووعي بهوا للطالبوات  (:2008ع فور )حسنين محمد إيمان  (4
، العووودد ، الجمعيـــة التربويـــة للدراســـات االجتماعيـــةالمعلموووات شوووعبة الفلسوووفة واالجتموووا 

    185 -160(، يوليو،     15)

 
هنكنووز   تطوووير موونهج علووم االجتمووا  فووي ضووو  نموووذ :(2011الهاشوومي ) هاشووم محموود حسوني (5

، رسالة دكتوراهمهارة اتخاذ القرار لدع طالب المرحلة الثانوية، لتنمية عادات العقل و 
 كلية التربية، جامعة حلوان.

 
فاعليوووة ت وووميم مقتووور  لبيروووة تعلوووم موووادة  (:2009) أحمووود محموووودالميهوووي وجيهوووان السووويد رجوووب  (6

الكيميا  منسجم مع الدماغ فوي تنميوة عوادات العقول والتح ويل لودع طوالب المرحلوة 
ـــةيب معالجوووة المعلوموووات المختلفوووة، الثانويوووة ذوت أسوووال ـــة التربي ـــة كلي ، جامعوووة مجل
 .351 -305(، يوليو     3(، العدد )15حلوان، المجلد )

 

فاعليوة برنوامج فوي التربيوة المهنيوة فوي ضوو  المودخل  (:2010عبد الفتوا  )شكرع على عدية س (7
ات البنووواري فوووي تنميوووة بعوووى مهوووارات الدراسوووة وعوووادات العقووول لووودع الطالبوووات المعلمووو

 ، كلية البنات، جامعة عين شمس. رسالة دكتوراهشعبة علم النفس، 

دراسووة مقارنووة لعووادات العقوول لوودع الطلبووة المتفوووقين فووي المملكووة العربيووة  (:2007سووميلة ال ووباغ ) (8
كليوووة الدراسوووات التربويوووة العليوووا، جامعوووة  دكتووووراه،رسوووالة السوووعودية ونظووورارهم فوووي األردن، 

 ردن.عمان للدراسات العليا، األ

أثر برنامج قارم على نظرية الذكا ات المتعددة في تنمية  (:2010عبدهللا )رمضان عواد سهام  (9
، معهود الدراسوات رسوالة دكتووراهعادات العقل المنتجة لودع طوالب المدرسوة الثانويوة، 

 التربوية، جامعة القاهرة.

لتفكيوووور أثوووور برنووووامج فووووي تنميووووة بعووووى مهووووارات ا (:2006سوووويد عبوووود المحسوووون حسووووين  ووووبرة ) (10
األساسية على التح ويل الدراسوي فوي موادة الرياضويات وعوادات العقول المنتجوة لودع 

 .التربوية، جامعة القاهرة تتالميذ المرحلة ا عدادية، رسالة دكتوراه، معهد الدارسا

أثور التفاعول بوين تنويوع اسوتراتيجيات التودريس وأنموال الوتعلم  (:2009النوادت ) محمد جواد عزة  (11
، مجلة كلية التربيةى عادات العقل لدع طالبات المرحلة ا عدادية، على تنمية بع

 .350 -315(، يوليو،     3(، العدد )5جامعة حلوان، المجلد )
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فاعليوووة اسوووتخدام المنظموووات البيانيوووة لتنميوووة بعوووى  (:2011عثموووان )عبووود الغنوووي الوووديب عيووود  (12
لدع تالميوذ المرحلوة عادات العقل الالزمة للتفكير الب رت في الدراسات االجتماعية 

(، ينوواير،     12، كليووة التربيووة بقنووا، العوودد )مجلــة العلــوم التربويــةا عداديووة، 
1- 53. 

(: فعاليووة اسووتخدام خوورارط التفكيوور فووي تح وويل الكيميووا  وتنميووة 2007عبوود الوهوواب )محموود فاطمووة  (13
لووودع الطالبوووات بال وووف الحوووادت عشووور بسووولطنة  بعوووى مهوووارات التفكيووور وعوووادات العقووول

، موارس، (1)، المجلود (2)، العودد مجلة دراسات عربية ف  التربية وعلم الـن سان، عمو
    11- 70.  

فعاليوووة برنوووامج مقتووور  فوووي تووودريس موووادة التووواري  قوووارم علوووى  :(2011الفوووي )علوووى حميووود فتحيوووة  (14
عووادات العقوول لتنميووة مهووارات اتخوواذ القوورار والتح وويل الدراسووي لوودع تالميووذ المرحلووة 
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