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   والتقديرالشكر

  

 الذي أمدني بالعون والصبر والتوفيق علـى إنجـاز هـذا           - سبحانه وتعالى  -أشكر اهللا 
 وأتقدم بجزيل الشكر واإلحترام والتقدير إلى الدكتور زياد قباجه الذي منحني من       ,لعملا

وتوجيهاته القيمة األثر الواضح في انجاز هذه        حيث كان إلرشاداته     ،وقته وجهده وعلمه  
  .الرسالة المتواضعة

وأتقدم بالشكر والعرفان إلى األساتذه األفاضل أعـضاء لجنـة المناقـشة لتوجيهـاتهم              
 كما أتقدم بالشكر إلى كلية العلوم التربوية بإدارتها وموظفيها التـي            ،وصياتهم القيمة وت

  .ت الالزمة إلنجاز هذه الدراسةاقدمت جميع اإلمكان
كما أتقدم بخالص الشكر إلى كل من ساعد وساهم في إنجاز هذه الدراسة من العـاملين                

رة التربية والتعلـيم وكافـة      في جامعة القدس والزمالء في الجامعات الفلسطينية ووزا       
 وإلى المربي الفاضل األستاذ يوسف      ،المدارس التي ابدت تعاونها في إتمام هذه الدراسة       

ينفعنا وينفـع بنـا وأن       وأسأل اهللا أن     ،عدوي الذي قام بمراجعة الرسالة وتدقيقها لغوياً      
  .يجعل أعمالنا خالصه لوجهه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أحمد موسى برهوم: الباحث

  



 ج 
  

  الملخص
  

 في مقرر   لعادات العقل  السادس األساسي    درجة اكتساب طلبة الصف   هدفت هذه الدراسة الى معرفة      
 . ونوع المدرسـة   ، والتحصيل المدرسي  ، وعالقته بمتغيرات الجنس   ،التكنولوجيا في مدينة بيت لحم    

 مـن    وتكونت عينـة الدراسـة     ،الطبقية العنقودية ختيار عينة الدراسة بالطريقة     بإلذلك قام الباحث    
سـتخدام  اتم  ،2011-2010 للعام الدراسي طالباً) 125(طالبة و) 131( منهم  ،طالباً وطالبة ) 256(

ختيـار  إفقرة من نوع     )30( حيث اشتمل على     ، العالمي 2061 عادات العقل حسب مشروع      اختبار
الحسابية ستخدام المتوسطات   إ وقد تم    ،التأكد من الصدق والثبات بالطرق المناسبة     تم  قد   و ،من متعدد 

 الطلبة مستوىأن  وقد أظهرت نتائج الدراسة     .  تحليل التباين الثالثي   اختبار المعيارية و  االنحرافاتو
وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير      و  ،%)46 ( على الدرجة الكلية كان     عادات العقل  اختبارفي  

 المدرسي وكانت الفروق    وجود فروق تبعاً لمتغير التحصيل    و ،الجنس وكانت الفروق لصالح اإلناث    
وجود فروق تبعاً لمتغير نوع المدرسة وكانت الفروق لصالح المدارس          و ،لصالح التحصيل المرتفع  

وكانـت الفـروق     ووجد فروق تبعاً للتفاعل الثنائي بين نوع المدرسة والتحصيل الـسابق           ،الخاصة
فـروق لـصالح    وجد  ائي   ومن خالل التفاعل الثن    ،لصالح المدارس الخاصة ذات التحصيل المرتفع     

 ولـصالح   ,التحصيل المرتفع في المدارس الخاصة على التحصيل المرتفع في المدارس الحكوميـة           
كمـا   .التحصيل المنخفض من المدارس الخاصة على التحصيل المنخفض من المدارس الحكوميـة           

والتحصيل  وبين الجنس    ،بين الجنس ونوع المدرسة   عزى للتفاعل   تأظهرت النتائج عدم وجود فروق      
عدم وجود فروق دالة إحصائيا تبعاً للتفاعل الثالثـي بـين الجـنس             أظهرت النتائج   كما   ،المدرسي

  .والتحصيل المدرسي ونوع المدرسة
 بتنميـة    والمعلمين اهتمام المناهج ضرورة   بجملة من التوصيات كان من أهمها     الدراسة  وقد خرجت   

 للكشف عـن     مشابهة تأخذ متغيرات مختلفة    دراسات وقيام الباحثين بعمل     ,عادات العقل لدى الطلبة   
    .عادات العقل وطرق تنميتها لدى الطلبة

  
  
  
  
  
  
  
  



 د 
  

Abstract 
 
This study aimed at investigating the level of sixth grade students’ acquisition 
of habits of mind in technology in Bethlehem City and its relation with 
variables of gender, school type and pre-achievement in technology for the 
sixth grade students in the academic year of 2010/2011. The researcher, 
therefore, has chosen the stratified cluster sample that consisted of (256) male 
and female students: (131) females and (125) males. Habits of Mind Test has 
been used according to the Global Project 2061. The test consisted of (30) 
objective questions whose validity and reliability were appropriately 
established. Data were analyzed using means, standard deviations and three-
way ANOVA. 
The findings of the study show that: the level of students related to the test of 
acquisition of Habits of mind was (46%); there was  significant a difference 
attributed to gender in favor of female students; there was a difference 
between school pre-achievement of higher students’ pre-achievement and 
students of lower pre-achievement in favor of higher students’ pre-
achievement; that there was adifference between private schools  and 
governmental schools in faveor of private schools a difference  was found due 
to school type and school pre-achievement in favor of private schools of 
higher pre-achievement; that a difference was found between students lower 
pre-achievement at private schools and same at government schools in favor 
of private schools. The results showed that there was no  difference between 
gender and school type and between gender and school pre-achievement at 
both governmental and private schools; there was no statistical significant 
difference due to Three-Way ANOVA interaction between gender and school 
type and pre-achievement at both government and private schools. 
Based on the results of the study, it is necessary to concentrat on developing 
students’ Habits of Mind by curricula, and conducting studies that will  use 
other variables which were recommended. 
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  الفصل األول

  
   الدراسة وأهميتهامشكلة

  

  المقدمــة 1.1

  
جاه جديد في الفكر التربوي الحديث يدعو المربين الى التركيز على تحقيق عدد من تإ لقد برز

 وبخاصة تنمية مهارات ، وقد ظهر هذا االتجاه في غمرة االهتمام بتنمية التفكير،النواتج التعليمية
 وقد ركز أصحاب هذا االتجاه على ضرورة تنمية عدد ، وحل المشكالت،ياإلبداع والتفكير الناقد

 والتي أصبحت فيما بعد تعرف باتجاهات ،االستراتيجيات التي تنمي التفكير بأبعاده المختلفةمن 
   ).2002 ,الحارثي ()Habits of Mind(العادات العقلية او نظرية العادات العقلية 

 ،وإن الفهم الجديد للعقل أدى إلى ميالد أساليب فعالة وبرامج جديدة للتحكم في سلوك اإلنسان وذكائه
 فإذا كانت ،أن يبعث المزيد من األمل في التعرف على أسرار عقله واستكشاف كامل إمكاناتهو

 ،بعض العقول البشرية بما يتوافر لها من إمكانات وعوامل وظروف قد استطاعت ان تعمل بكفاءة
 فإن هناك كثيراً من العقول البشرية التي ،بل وأن تحتفظ بقدراتها على العمل بصورة متطورة

  ).2002 ,هالل(اج إلى تنميتها وإعادة تشغيلها تحت
 أطلق عليها اسم العادات  بتنمية عدد من االستراتيجيات المعرفيةااللتزامتدعو العادات العقلية الى و

 إذ إن العادات العقلية تستند ، والعادة كما هو معروف شيء ثابت متكرر يعتمد عليه الفرد،العقلية
ي التركيز على تنميتها وتحويلها الى سلوك متكرر ومنهج ثابت في الى وجود ثوابت تربوية ينبغ

من هذا المنطلق جاءت دعوة التربية الحديثة ألن تكون العادات العقلية مثل عادات  و.حياة المتعلم
 فينبغي أن يعتاد على , فكما يعتاد المرء على االستيقاظ من النوم مبكرا,األكل والشرب والنوم

 يمكن أن نؤسس عادات العقل و .جيات العقلية قبل أن يقوم بأي عمل من أعمالهاستعمال االستراتي
عرض  لدى الطلبة الناشئة في المؤسسات التعليمية من خالل مجموعة من االستراتيجيات من اهمها

كانت نماذج أ إذ يقوم المتعلمون بمحاكاتها سواء ,تتصف بعادة من العادات العقلية) Models(نماذج 
تعليم وتعلم  وعن طريق . او نماذج تاريخية أو نماذج مصورةة مثل المعلمين أو المربينبشرية حي

في ) Reflection(والتأمل الذاتي  ,)( Self-Awarenessعادات العقل من خالل الوعي الذاتي 
ل من المعلمين أن يعملوا على البحث عن ومأ ومن الم,نماط التفكير واالفعال التي يمارسها الطلبةأ

االستماع الى اآلخرين  و. السلوكات الذكية لدى الطلبةتعمل على إبرازادر وتوجيهات جديدة مص
هي تعمل على اكساب سلوكيات جديدة  ف, على آرائهم وما يصدر عنهم من تغذية راجعةاالنفتاحو
)Costa & Kallick, 2005.(  
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العقل يلمس توجهات وهناك توجهات نظرية في عادات العقل والمتتبع لدراسات وبحوث عادات 
 حيث نجد أن كال من مارزانو ,نظرية مختلفة لدراسة هذا الموضوع في التربية المعاصرة

(Marzano, 1998) (في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا ) 2061( ومشروعAAAS, 1993  (
  . تنوعة تبعا للتوجهات النظرية لهمقد حددوا عادات عقلية م
   Habits of mind and Productive Habits of Mindاد التعلم بعأففي مجال عادات العقل و

   طلق عليها العادات العقليـة المنتجـة   أالعادات العقلية التي  ) Marzano, 1998(صنف مارزانو 
)Productive Habits of Mind (التنظـيم الـذاتي    مكونات أهمهـا  وفق)Self-Regulation(  

                وادراك المـصادر الالزمـة     , والتخطـيط  ,يـر الـذاتي   إدراك التفك الذي يتضمن مهـارات مثـل       
الذي ) Critical Thinking( التفكير الناقد  و. وتقييم فاعلية العمل,والحساسية تجاه التغذية الراجعة

               االنفتـاح  و , والبحـث عـن الوضـوح      , بالبحـث عـن الدقـة      االلتـزام  يتضمن مهارات مثـل     
             . والحـساسية تجـاه اآلخـرين      , واتخـاذ المواقـف والـدفاع عنهـا        , ومقاومـة التهـور    ,ليالعق
ال االنخراط بقوة في مهمات حتى عندما الذي يتضمن ) Creative Thinking(  ياإلبداعالتفكير و

خاصة  وتوليد معايير التقييم ال    , وتوسيع حدود المعرفة والقدرات    ,جابات او الحلول واضحة   تكون اإل 
يالحـظ ممـا     . وتوليد طرق جديدة للنظر خارج نظاق المعايير السائدة        ,والثقة بها والمحافظة عليها   

سبق ان هذا االتجاه حدد عادات العقل بثالثة أنواع أساسية من انواع التفكير اشتملت على التنظـيم                 
جاال خصبا لتنمية شخـصية      وتشكل هذه االنماط للتفكير م     ,ياإلبداع والتفكير   , والتفكير الناقد  ,الذاتي

  .المتعلمين
والذي يعد أحد المشروعات الهامة في  ) 2061( وسيتم التركيز في هذه الدراسة على مشروع 

حيث يتكون من مجموعة من " العلم لكل االمريكيين " تطوير مناهج العلوم الذي يطلق عليه 
 ,عالم تشكله العلوم والتكنولوجياالتوصيات بشأن فهم طرق التفكير الضرورية لجميع المواطنين في 

ويركز هذا المشروع على تدريس العلوم والرياضيات والتكنولوجيا . ويصف طبيعتها وتنظيمها
كأحد الركائز التي تساعد الطلبة على تطوير التفاهم والعادات الذهنية التي يحتاج اليها البشر لكي 

  . )Mc Donald, 2000( يصبحوا قادرين على التفكير في مواجهة الحياة 
  :اآلتي عادات العقل على النحو 2061وقد ذكر المشروع 

  
لى اختيار نمط من انماط السلوكيات العقالنية الذكية بدال من انماط إ وتشير :االتجاهاتالقيم و

 ويدل مفهوم القيمة على مجموعة من المعايير واالحكام التي تتكون لدى الطلبة ,أخرى اقل انتاجية
ة بحيث تمكنه من اختيار أهداف االجتماعيعله مع المواقف والخبرات الفردية ومن خالل تفا

 أو االتجاهات وتتجسد خالل االهتمامات أو ,وتوجهات لحياته يراها جديرة بتوظيف إمكانياته
    .السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة او غير مباشرة
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إذ يتم السيطرة على الذهن بما يجربه الطالب من  ,هي التوجيه للعمليات الذهنيةو: الحساب والتقدير
 .عمليات واستراتيجيات معرفية ذهنية

هو القدرة على التاني في التفكير واالصغاء للتعليمات قبل ان يبدأ الفرد بالمهمة وفهم  :التحكم
  .داءتحسين األلالتوجيهات وتطوير استراتيجيات وقبول االقتراحات 

 وهي تتكون من عمليات عقلية متداخلة الى , وضوحا الثبات الحقائقهي األداة األكثر: المالحظة
ا تعتمد على الحس ه ألن,جانب توليد المشاهدات كما ان المالحظة تفسيرية الى جانب كونها وصفية

 تكون ناجحة كلما كانت قدرة انتباه الطالب كبيرة ه وتتعلق بالظاهر والكامن والمالحظ,والعقل
    .ومركزة

 من شخص االتجاهاتوهي عملية هادفة لنقل المعلومات واالفكار والمهارات و :تصالمهارات اال
ال يتم بين شخصين أو ع واالتصال الف, وتؤدي الى إحداث أثر معين على متلقي الرسالة,الى آخر

 واالتصال مهارة مثل كل ,أكثر ويتم فيه تفسير المستقبل للرسالة بالطريقة التي ارادها المرسل
 .ها بالتمرين والتدريباكتساب يمكن المهارات

 ويقيمها من اجل , ويحللها,ويصفها , المعلوماتوفيها ينظم الفرد: مهارات االستجابة الناقدة
الوصول الى استنتاج معين ومن مهارات التفكير الناقد االستنتاج والمقارنة والتحليل واتخاذ القرار 

  ).AAAS, 1993(والبحث والتقصي وحل المشكالت 
  

سـس الـتعلم   ألـى  إ)  Debore, 2004(ودي بور ) Mc Donald, 2000( أشار ماكدونالد وقد 
 فمن الضروري   ,الذهنية  وهي ضرورة طرح االسئلة المثيرة للعادات         2061الفعال ضمن مشروع    

بدء التدريس بسؤال أو مفهوم مدرك بالحواس بحيث يكون مشوقا للطلبة وممتعـا ويجـب تقـديم                 
 ويجب أن يعتمد التعلـيم علـى فـضول          , درس من خالل مثال واقعي ومحدد      ملخص المفهوم لكل  

 . والدرس البد أن يؤكد على عملية الفهم أكثر من كمية المعلومات المعطاه للطلبـة              , وذكائهم الطلبة
 بحيث يتم تعلم المفاهيم بشكل افضل عندما        ,ضرورة تعلم المفاهيم ضمن البيئات التعليمية المتنوعة      و

 وبعض المفاهيم أو االفكار العامة يتم تعلمهـا         ,يئات متنوعة ويتم شرحها بطرق مختلفة     تتواجد في ب  
 بحيث يجـب تـوفير واتاحـة        , المشاركة في التعلم   أمبدو .من خالل قيام الطلبة بعملية جمع االدلة      

 حتـى يـستطيع     ,الفرصة أمام الطلبة لممارسة العمل في بيئات متنوعة والعمل كجزء من مجموعة           
 وربـط   , وتحليـل البيانـات    , وإكساب مهارة التفكير الناقد    ,تطبيق االفكار في مواقف جديدة    الطلبة  

 فمن الضروري تـشجيع     ,توفر األنشطة العملية للطلبة   و . ووضع البراهين المنطقية   ,االفكار العلمية 
 , والرسـم التخطيطـي    ,حظـة لمالا و ,الطلبة إلجراء المزيد من األنشطة العملية مثل جمع البيانات        

 حيث ان الطبيعة التعاونيـة فـي العمـل العلمـي            ,التعاون في العمل العلمي   و .دواتواستخدام األ 
مراعـاة عـادات    و .والتكنولوجي يؤدي الى أن يصبح نشاط المجموعة دائما داخل الفصل الدراسي          
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العقـل  لتعلم ال بد أن تراعي كال من المعرفة العلمية العالمية وعادات            ا ألن خبرات    ,العقل في التعلم  
 بحيث يـدرك    ,أثر العلم على المجتمع   و . والطالب ال بد ان يسال دائما عن الدليل والمنطق         ,العلمية

       .الطلبة تاثير المجتمع على تطور العلم والتكنولوجيا وتأثير العلـم والتكنولوجيـا علـى المجتمـع               
الـى   ) Thurmonde, 2000(  فقد أشار ثارموند ,2061أما بالنسبة لمجاالت التعلم في مشروع 

  .    حياءا والرياضيات والفيزياء واألالعلوم والتكنولوجي:  ومنها2061مجاالت التعلم في مشروع 
  

 السابق عن عادات العقل يلمس المدقق فيها أن هناك اهتمام واضح في عـادات               العرضومن خالل   
بـاحثين علـى اخـتالف      العقل من خالل دراستها وتفسيرها من قبل مجموعة كبيرة من العلماء وال           

 مما يعطي داللة واضحة على أن دراسة عادات العقل يعـد مـن              ,تخصصاتهم واتجاهاتهم النظرية  
  .ب االهتمام بها و االستفادة منهااألمور البحثية الساخنة التي يج

 درجة اكتساب طلبة الصفلذلك جاءت هذه الدراسة لتستكمل ما قام به الباحثون السابقون في تحديد 
  .دس األساسي لبعض مهارات عادات العقل في مدارس بيت لحمالسا

  
   مشكلة الدراسة 1.2

  
 التحـصيل  أن    وخبرته في التدريس، فقد الحـظ      التكنولوجيامن خالل عمل الباحث كمدرس لمادة       

 والتـي تعـد مـن       , لدى الطلبة في المواد الدراسية بشكل عام ومادة التكنولوجيا بشكل خاص           متدن
ال   والمنـاهج  ن المعلمين أو , حياة الطالب واألسرة والمجتمع    في التي تؤثر الرئيسة  مشكالت التعليم   

ان النظم التقليدية في التعليم تركز علـى         و , على تنمية مهارات عادات العقل بشكل رئيسي       يركزون
  في حين أن عادات العقل تـسمح للطالـب بمرونـة           , الصحيحة فقط  اإلجابةالنتاجات المحددة ذات    

 عنـد  تشكيل مجموعة من العمليات الذهنية     التالي وب , عندما ال يتمكن من معرفتها     اإلجابةالبحث عن   
بحيث ينـتج    ,بالعمليات الذهنية البسيطة وصوال الى العمليات الذهنية الراقية والمعقدة         اًبدء الطلبه

 فـي    عادات عقلية يستخدمها    لديه عنها عمليات تمكن الطالب من تطوير نتاجه الفكري بحيث تصبح         
 أوردتوبعد اطالع الباحث على الدراسات الـسابقة التـي           ,األكاديميةشتى مناحي حياته العملية و    

 المزيـد مـن     بـإجراء  أوصـت  أنهاجد  و واالطالع على التوصيات لهذه الدراسات       عادات العقل 
 طلبة الصف   اكتساب درجة  عن للكشف قد جاءت هذه الدراسة تحديدا       والدراسات في هذا المجال،     

   . في مقرر التكنولوجيا في مدارس مدينة بيت لحمعادات العقللسادس األساسي ال
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    ف الدراسةاأهد 1.3

  
  :اآلتية تحقيق األهداف إلى هذه الدراسة هدفت
 طلبة الصف السادس األساسي لعادات العقل حـسب مـشروع           اكتساب درجة إلىالتعرف   .1

 . العالمي في محافظة بيت لحم2061

 والتفاعـل   ) ونوع المدرسـة   , المدرسي السابق  والتحصيل،  الجنس(كل من   ثر  أ إلىالتعرف   .2
 2061 طلبة الصف السادس األساسي لعادات العقل حسب مشروع          اكتساب درجةفي   بينها

  .العالمي في محافظة بيت لحم
 

  أسئلة الدراسة 1.5

  
  :اآلتية األسئلة عن جابةلإل هذه الدراسة تهدف

  
لعادات العقل حـسب      بيت لحم   مدارس سادس األساسي في   ال درجة اكتساب طلبة الصف   ما   .1

  العالمي؟2061مشروع 

 لعادات العقل    بيت لحم   مدارس في  السادس األساسي  درجة اكتساب طلبة الصف    ختلفتهل   .2
 المدرسي ونوع المدرسة    ومستوى التحصيل الجنس   باختالف العالمي   2061حسب مشروع   
 ؟اوالتفاعل بينه

  
  فرضيات الدراسة 1.6

  
  :اآلتية اتيفرضال إلىتم تحويله الدراسة أسئلة   السؤال الثاني من عنجابةلإل
  

في متوسطات عالمات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

اكتساب طلبة الصف السادس األساسي في بيت لحم على اختبار عادات العقل باختالف 

 .جنسهم 
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في متوسطات عالمات ) α ≥ 0.05(صائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إح .2

اكتساب طلبة الصف السادس االساسي في بيت لحم على اختبار عادات العقل باختالف 

 .تحصيلهم المدرسي السابق

في متوسطات عالمات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

ساسي في بيت لحم على اختبار عادات العقل باختالف نوع اكتساب طلبة الصف السادس اال

 .المدرسة

في متوسطات عالمات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

اكتساب طلبة الصف السادس االساسي في بيت لحم على اختبار عادات العقل باختالف 

 .التفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل

في متوسطات عالمات ) α ≥ 0.05(وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فر .5

اكتساب طلبة الصف السادس االساسي في بيت لحم على اختبار عادات العقل باختالف 

 .التفاعل بين الجنس ونوع المدرسة

في متوسطات عالمات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6

اب طلبة الصف السادس االساسي في بيت لحم على اختبار عادات العقل باختالف اكتس

 .التفاعل بين مستوى التحصيل ونوع المدرسة

 في متوسطات عالمات )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أثروجد يال  .7

ل يعزى اكتساب طلبة طلبة الصف السادس االساسي في بيت لحم على اختبار عادات العق

  .الى التفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل المدرسي ونوع المدرسة
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  أهمية الدراسة 1.4

  
تكمن أهمية هذه الدراسة من أهميـة الموضـوع الـذي         للدراسة أهمية نظرية وبحثية وعملية حيث       

درجة اكتساب طلبة الصف السادس األساسي لعادات العقل حسب مشروع          طرقته وهو التعرف إلى     
وبالتالي من المتوقع أن تساعد هذه الدراسة المتخصصين في         ,  العالمي في محافظة بيت لحم     2061

مجال التربية والتعليم عند التخطيط لوضع المناهج الدراسـية أو تطويرهـا بحيـث تعمـل علـى                  
ويمكن أن تعمل على تزويـد البـاحثين باالتجاهـات          , استمرارية تنمية العادات العقلية لدى الطلبة     

رية والتطبيقية األكاديمية وتطوير برامج تدريبية تساهم في تنمية عادات العقل من خالل اإلجابة              النظ
عن أسئلتها لعلهم يستفيدون منها في توليد دراسات جديدة وتطبيق ما تم التوصل إليـه مـن نتـائج                   

  .لتحقيق أهداف تنمية عادات العقل لدى الطلبة المتعلمين وبخاصة في فلسطين
 العالمي تتمتـع    2061احث أن توفر هذه الدراسة أداة لقياس عادات العقل حسب مشروع            ويأمل الب 

بالخصائص السيكومترية للبيئة العربية بعامة والبيئة الفلسطينية بخاصة بمادة أوصى بها المـشروع             
كما وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنها قد تـساهم فـي            , وهي التكنولوجيا للصف السادس األساسي    

اضافة لذلك أنها ستساعد    , عادات العقل للطلبة    تنمية  ومعلماتها نحو  التكنولوجيا اهتمام معلمي    توجيه
 وفي  ,التكنولوجيافي إجراء دراسات أخرى مماثلة في هذا الموضوع على مواد دراسية أخرى غير              

تي أهمية  حدود اطالع الباحث فإنها من الدراسات القليلة في فلسطين التي تناولت هذا الموضوع، وتأ             
هذه الدراسة في أنها جاءت استجابة لعدد من التوصيات التي أوصت بها الدراسات السابقة في هـذا   

  .الموضوع وإضافة دراسة جديدة للدراسات الفلسطينية في هذا الموضوع
  

  :ما يليتتحدد نتائج هذه الدراسة  :حدود الدراسة 1.7
  

  .م2011/ 2010 للعام االولصل الدراسي  تتحدد هذه الدراسة زمنيا بالف:المحدد الزماني
  . في فلسطينبيت لحم محافظة  مدارس فيتتحدد هذه الدراسة مكانيا :المحدد المكاني
  .بيت لحم مدينةفي  طلبة الصف السادس االساسيتقتصر هذه الدراسة على  :المحدد البشري

  . فيهاتتحدد هذه الدراسة بالمصطلحات والمفاهيم الواردة: المحدد المفاهيمي
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   مصطلحات الدراسة  1.8

  
 عندما تكون ,نزعة الفرد الى التصرف بطريقة ذكية عند مواجهة مشكلة ما :عادات العقل -1

 إذ قد تكون المشكلة على هيئة موقف محير أو لغز , أو الحل غير متوافر في بنيته المعرفيةاإلجابة
 التي حصل عليها عالمةاجرائيا بالتم قياسها و ,Costa & Kallick, 2004)( أو موقف غامض

  .لهذه الدراسة عد خصيصاأ الذي عادات العقل اختبار في الطلبة

 وأصبح المشروع ,AAASمشروع قدمته الجمعية االمريكية لتقدم العلوم   ):2061( مشروع  -2
ى مؤشرا لمدى االصالحات التي تنتظرها التربية في المستقبل القريب والتي ال بد أن تعتمد عل

 وللمشروع رؤية ,ية بعيدة المدى لنوع المعرفة والمهارات التي يجب أن تكون لدى الطالبؤر
 التي  ليكون هدفها األساسي هو تحقيق الثقافة العلمية وإصالحهاواسعة في تقويم التربية العلمية

تم اعتماد  وفي هذه الدراسة ,)Thurmond, 2000(تتضمن العلوم والتكنولوجيا والرياضيات 
 , والحساب والتقدير,االتجاهاتالقيم و:  التي أشار اليها المشروع في محتواه وهي العقلعادات

  ."التفكير الناقد" المالحظة ومهارات االستجابة الناقدة و والتحكم ,هارات االتصالمو
   بيت لحم مدينة وهم يمثلون طلبة الصف السادس في :ساسيطلبة الصف السادس األ -3
 في مادة التكنولوجيا ويتضمن عالمة افراد الدراسة وتحصيلهم :يل المدرسيالتحص مستوى -4

تم حساب المتوسط الحسابي للطلبة وتصنيفهم في و 2010/2011نهاية الفصل الدراسي االول 
  . إلى مستوى تحصيل منخفض ومرتفعضوئه
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  الفصل الثاني

  الدراسات السابقةاإلطار النظري و

  
  النظرياإلطار : أوال 

  السابقةالدراسات :  ثانيا 
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  الفصل الثاني 

  

  الدراسات السابقةاإلطار النظري و

  

    األدب النظري: أوال
 
  Habits of mind)( عادات العقلمفهوم  2.1
  

ي طريـق   أ ركنـد  نا الحقيقي، وعندما ال   مل نكون قد بدأنا ع    هعندما ال نعود نعرف ما علينا أن نفعل       
فالجدول الذي تكثر في مجراه العوائق هو الذي يصدح بأجمـل ألحـان              نسلك تبدأ رحلتنا الحقيقية،   

فالعقل الجامد هـو     .تدفق الماء وانسيابه، والعقل الذي يواجه التحديات هو العقل الذي ينهض إبداعا           
  .)Costa & Kalick, 2003( في زوايا الضمور والتالشي ريح ستالعقل الذي ينقطع على ذاته وي

والمجتمع المعاصر مجتمع المعلومات والتكنولوجيا و العولمة يحتاج إلى مهارات عقليـة  كبيـرة،               
وأن تحديات وانعكاسات التكنولوجيا تتطلب تعليما للتفكير يحصن أفراد المجتمع من تداعيات هـذا              

من هنا جاءت فكـرة  . ة العلياالعصر بشكل تكاملي بدءاً من الطفولة المبكرة وحتى المراحل الدراسي     
دراسة عادات العقل مستفيدة مما نادى به الكثير من المنظرين بأهمية التدريب المبكر على عـادات                

  ).1997 ,رضوان(العقل بأساليب واستراتيجيات حديثة تتجاوز االساليب التقليدية 
يقـود المـتعلم إلـى    عادات العقل نمط من السلوكيات الذكية  أن Perkins, 1991)(ويرى بيركيز

نماط معينـة مـن المـشكالت       أستجابات الفرد إلى    نتاجية  فالعادات العقلية تتكون نتيجة إل      إأعمال  
  .والتساؤالت التي تحتاج إلى تفكير وبحث وتأمل

العادات التي تدير وتنظم وترتب العمليـات العقليـة،         : "يعرف كوستا وكاليك العادات العقلية بأنها     و
  .)(Costa & Kallick, 2000 "يات السليم لهذه العمليات وتضع نظام األولو

  

  وصف عادات العقل 2.2
  

ل          ـل عليها واستخدامها  ك المعلومات بل معرفة كيفية العم     ليس فقط امتال  من أهم صفات عادات العق
 اذ انهم يحتاجون الى استخدام هذه العادات في مختلف النـشاطات            , وهذا ما يفتقر اليه طلبتنا     ,ايضا
ـ        . فعادات العقل محط اهتمام المربين     .قلية والعملية الع  جاه وظهر ذلك من خالل استخدامها في المن

   :ومن هذه المناهج
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التعـاون مـع    ( :العقـل ومنهـا    عادات   مجموعة من    الذي تبنى    :المنهاج الوطني البريطاني   -1
 والحـس   , العقلـي  االنفتاحو ,ياإلبداعالتفكير  و ,المثابرةو ,التفكير الناقد و ,احترام األدلة و ,اآلخرين

  .)حب االستطالعو ,البيئي السليم
 تربوية في مجال عادات العقل التي ينبغـي         اً أهداف الذي حدد : منهاج والية نيوجرسي األمريكية    -2
 ومهارات  , ومهارات حل المشكالت   , واتخاذ القرار  ,تفكير الناقد لل همماستخدا مثلقها عند الطلبة    يتحق

أن يظهر جميع الطلبة قدرة على تطوير مهـارات التخطـيط            و ,والمهارات الحياتية  ,اإلدارة الذاتية 
كما ظهر االهتمام في عادات العقل مـن خـالل عـدد مـن      (Elias, 1997).للحياة وسوق العمل

كأسـاس    في العلـوم والرياضـيات والتكنولوجيـا     المشاريع التربوية التي اعتمدت عادات العقل
 الـذي   (AAAS, Project 2061, 1995)  العالمي2061 مشروع :ـهاللتطوير التربوي ومنـ

  : اقترح عددا من عادات العقل التي يركزعلى تنميتها تعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا ومنها
  
  . والتقديرالمهارات الحسابية -1
   .المالحظة -2
  .االتصال -3
  .مهارات االستجابة الناقدة -4
  .االتجاهات القيم و-5

ا  وقد أكد المشروع على أن هذه القيم خاصة بالعلوم والرياضيات           وأنها قـيم إنـسانية      , والتكنولوجي
 وسلوجيا يقوم بدور بارز في تنميتها وزرعها في نف        ولكن تدريس العلوم والرياضيات والتكنو     ,عامة

ـ  أن والتي يرى,العادات السبع األكثر فعالية) Covey, 2000 (ولقد قدم كوفي .المتعلمين ا تـؤثر  ه
 حيث يتصف هـؤالء األشـخاص       ,شخاص الذين لهم تأثير كبير على من حولهم       دوما في هؤالء األ   

   :اآلتيةبالعادات السبع 
  

  .المبادرة  . أ
 . والهدف واضح في عقلكأبدا . ب
 .)بدأ باألهم قبل المهما( تحديد األولويات . ت
 .)تفكير المتعة لألخرين(التفكير بالمكسب المشترك  . ث
 .)حاول أن تفهم ليسهل فهمك(فهم أوال ثم حاول أن تفهم األخرينا  . ج
 .)فتالتكا(التعاون   . ح
  .يمها وتطوير نواحي الضعف والقصوري مراجعة النفس وتق. خ    
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   العادات العقليه إلى ثالثة أقسام رئيسة يتفرع منها عدد من )٫Hyerle 1999(وقد قسم هايرل 
  :  اآلتي على النحو الفرعية العقليةالعادات 

  
        : اآلتيـة  ويتفـرع منهـا المهـارات    )Thinking processes maps(ـ خرائط عملية التفكير1

. والمهارات العاطفيـة   , ومهارات الحواس المتعددة   , ومهارة ما وراء المعرفة    ,ألسئلةامهارة طرح   
 وحـب  ,المرونةو ,إلبداعا: اآلتية ويتفرع منها العادات )Brain storming( العصف الذهني ـ2

   .سيع الخبرهو وت,االستطالع
              : اآلتيـة  ويتفـرع منهـا عـادات العقـل     )Graphic  organizers(  ــ منظمـات الرسـوم   3

الدقــه  و ,)Precise ( الــضبطو , )Systematic( التنظــيم و ,)Persistence( المثــابرة
Accurate)(.   

  
  :  أقسام قسم عادات العقل إلى أربعة فقد) Dniels,1994( دانيالز  أما
  
  ).                        Open - minded(  العقلي االنفتاح -
   ).  Fair-Minded ( العقلية العدالة -
  . )Independent-Minded( ستقالل العقلي اال -
  . )Inquiring or Critical Attitude( التجاه النقدي ا الميل إلى االستفسار أو -
  
   :يول والخصائص العقلية وهيم مجموعة من الEnnis,1991) (ا عرض انيسكم
  
التبريـرات   و ان األفراد يهتمون بأن تكون معتقداتهم صحيحة وقـراراتهم        : البحث عن الحقيقة     -1

 والمصادر  ,الخططو , واالستنتاجات ,توضيحاتالو ,الفروض( الكافية عن طريق البحث عن البدائل     
 . واألفكار

  مينا في نظر نفسه ونظر اآلخرين من خالل أ يحرص المفكر ان يكون ,ميناأن يكو أن -2
 البحث عن األسباب وتقـديمها     و , بأدلة ومؤشرات على النتائج واالختالف في وجهات النظر        هديكتأ 

 .بوضوح وبشكل مفهوم
ل يحرص المفكر على أن يكون له منزلة رفيعة وقيمة عند كل فرد مـن خال :احترام اآلخرين -3  

  .تجنب االستهزاء أو الخوف و,هماالستماع بانتباه لوجهات نظر و,االهتمام وحب مصلحة اآلخرين
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  العالقة بين الذكاء وعادات العقل والتفكير 2.3

  

 االتجاهـات عرضاً متنوعاً لمفهوم الذكاء يغطـي  ) Costa & Kalick, 2000(قدم كوستا وكاليك 
تـصورات  لجديدة تتضمن رفـضاً ل     في، حيث قدما رؤية نقدية    الفكرية السائدة في هذا الحقل المعر     

ـ      اختبارالتقليدية عن الذكاء وتعريفاته و     ـ ول النز اته الكالسيكية، ويتكاثف النقـد ح ة القياسـية أو    ع
التكميمية التي تحاول محاصرة الذكاء في أرقام وقياسات ومدرجات تقليدية عرفناها عنـد بينيـه،               

 الذين وضعوا للذكاء تصنيفات ومقاييس تحاصر العقل وإمكانيات         سبيرمانوثورندايك،  وسايمون،  و
على أهمية عادات العقـل وفعاليتهـا        الجديدة يركز كوستا وكاليك      الرؤيةوفي   .إلنسانالتفكير عند   ا

ـ     ا بين هذه العادات و    والتركيز على الربط الجوهري   التربوية   ذكاء إلمكانات الالمتناهية لتطـوير ال
  .ن يطور بصورة مستمرة قدراته العقليـة      أان الذي يمتلك مهارات العقل يمكنه       إلنسااإلنساني، ألن   

 م للعقـل اإلنساني  حدوداً وخطوطاً حمراء ال        أن الرؤية الكالسيكية التي ترس     وكاليك ويرى كوستا 
تـدفع  و ,، ألنها ترسخ مفهوماً  محدداً حول إمكانية الذكاء والعقـل          يمكنه تجاوزها  ال بد أن تتحطم      

وهذا يشكل منطلقا جديدا نحو إيمـان ال        . نسان إلى عتمة اإلحساس بالقصور والتدني والهامشية      باإل
 يصبحون أذكيـاء عنـدما       لطلبة فا . والبناء والمشاركة  اإلبداعنطالق و االحدود له بقدرة العقل على      

 الطلبـة   وقدراتهم فإن هـؤالء    الطلبةؤكد أننا عندما نثق بذكاء      مومن ال .  هذا األساس  لىيعاملون ع 
الدماغ ن   تعليمه أل  يمكن أن الذكاء    انفيويض . والتحصيل اإلبداع إلى أعلى درجات القدرة و     سيصلون

رتباطات بين خالياه ويطور نفسه بمقياس التفاعالت التي يجريها مع نفــسه            يعمد إلى مزيد من اال    
 على كميته ومقـاديره،     في مفهوم الذكاء التأكيد على نوعيته وليس       والمهم .ومع البيئة التي تحيط به    

ـ وه.  على نوع الذكاء وليس مقـداره ركز حيث )Guliford, 1987(وهذا ما أكد عليه جيلفورد  ا ن
أن الممارسات التربوية التقليدية فيما يتعلق بالذكاء تركـز علــى معلومـات              كوستا وكاليك  يرى

 اإلجابةعندما  ال يعرفون     الطالب  فيما يجب ان يكون التركيز على نوع السلوك الذي يبديه الطلبة              
قدي للطفل والطالب   النالجديدة يتمحور حول بناء الموقف       وهذا يعني أن الذكاء بمعاييره    . الصحيحة

 وفي القـضايا التـي   , وكيف يفكرون بمرونة وقدرة في األشياء التي تحيط بهم        ,من المعرفة والحياة  
 اإلبـداع ى  ومنتهى غايتـه  فـي مـست       ومن أجل تطوير الذكاء وإيصال العقل إلى        . هتمامهماتثير  

 نجعل العقل يتمرس في ست عشرة عادة عقلية يمكنها بالتأكيد أن تنهض بالعقـل               ن أ بوالعطاء يج 
وكاليك بين عادات العقل الست عشرة وبـين          ويربط كوستا   كما .على درجات سموه وأصالته   أإلى  

 والمكاني والطبيعي، وأنـه يمكـن   يالموسيقي والمنطق  و الذكاء المتعدد مثل الذكاء اللفظي والحركي     
  .غرس عادات العقل وصياغتها وتشغيلها و تعليمها وترتيبها ونمذجتها وتقييمها
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   عند كوستا وكاليكعادات العقل 2.4

  

يوصفها ة على شرح عادات العقل الست عشر) Costa & Kalick, 2000(  كوستا وكاليكقاملقد 
   :وهيوالكشف عن بعضها اآلخر  تطوير هذه العادات إمكانيةوينبه إلى 

  
 وصفه للمثابرة وهي عادة العقل التي تأخذ مكانتها وفـي صـدارة             في: (Persisting) المثابرة   -1

  العادات العقلية يرى كوستا أن النجاح يرتبط بالنشاط والفعل، والناجحون هم أولئك الذين ال يقبلون  
وفي كـل مـرة يخفقـون         .ون وال يتراجعون أبداً   إنهم هؤالء الذين يقارعون ويواظب     الهزيمة أبداً، 

هم أولئك الذين يضعون استراتيجيات بديلة ال حـصر لهـا لمواجهـة              ،أخرىيعاودون الكرة مرة    
 عديدة ومتنوعـة    واستراتجياتإن بناء القدرة على بناء منهجيات       . القضايا الصعبة واألمور الشائكة   

  تشكل واحدة من العادات األساسية في عمل الذكاء  ملل أواالهتمامات دون كلل  في مواجهة مختلف
 والمواظبة عادة عقلية يمكـن تعلمهـا       وهذه القدرة على المواجهة والتحدي والتصدي     . وعمل العقل 

.  وهي شرط ضروري لبناء العقل النقدي والمنفـتح علـى كـل االحتمـاالت              أيضاويمكن تعليمها   
، والترميز  االستبصارو التفكير،واإلدراك،  و ،االنتباه: اآلتيةوتتضمن عادة المثابرة األداءات الذهنية      

  .االسترجاعوالتذكر، والتخزين، والتكامل، و، االندماجووالتنظيم، 
وهي تمثل العادة الثانية في تـصنيف عـادات    :(Managing Impulsivity) التحكم بالتهور -2

تـساعد الفـرد علـى بنـاء        و ,العقل، وتتضمن هذه العادات امتالك القدرة على التـأني والـصبر          
استراتيجيات محكمة لمواجهة الحقائق واستخدام البدائل المحتملة ايـضاً، واالبتعـاد عـن التهـور               

النظـر مـرة      حيث تقتضي هذه العادة معـاودة      , إلى الذهن  شيء يرد والتسرع والفورية وقبول أي     
دة الـتحكم بـالتهور     وتتضمن عـا   ,ومراراً عديدة قبل الوصول إلى حكم نهائي أو إجابة متسرعة         

 ,لتـذويت او ,التذكيرو ,التخزينو ,التكاملو ,االستبصارو ,دراكالاو ,االنتباه :اآلتية الذهنية   األداءات
  .  إلدماجاو ,الشخصنةو
  )(Listening to Others_With Understanding and Empathإلصغاء بتفهم وتعاطف ا -3

 ويرى كوستا في معرض     , لمن يمضي عمره مصغياً     الفهم والتحكم والحكمة تكون    بدايةإلصغاء هو   ا
 اإلصغاء هو أقل شـيء      من حياتنا مصغين ومع ذلك فإن     % 55أننا نقضي   " انتقاده ألساليب التعليم    

 يقول  ينخرإلصغاء إلى اآل  ا وفي تأكيده على أهمية تعليم الطالب والناشئة فن         " نتعلمه في المدارس  
ئهم انريد أن يتعلم الطلبه تعليق قيمهم وأحكامهم وأر"  )Costa & Kalick, 2000( كوستا وكاليك

 وهذا يعني أن فـن      " والتفكير المحكم فيما يقولون    ينخرإلصغاء النقدي لآل  ا من   اوانحيازاتهم ليتمكنو 
 ,ينإلصغاء ليس مجرد عمليه بسيطه قوامها أن يفرد المرء أذنيه ويسترخي في االستماع إلى األخر              ا

 فعلمـاء  , وعمل ذهني معقد يتضمن كثيراً من الفعاليات والقدرات الذهنيه      فاإلصغاء فعل نقدي تأملي   
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 بأن قـدرة الفـرد علـى        االعتقادالسلوك يولون أهمية كبيرة لفن اإلصغاء حيث يذهب بعضهم إلى           
ت اوفهمها تمثل أحد المستوي    خر أي التعاطف مع وجهة نظر الشخص األخر       آاإلصغاء إلى شخص    

ـ دة اإلصغاء بتفهم وتعاطف األداءات الذهنيه       وتتضمن عا . العليا للذكاء   ,اإلدراكو ,االنتبـاه : هاآلتي
  .التذكرو ,اإلدماجو ,الشخصنهو ,الترميزو ,االستبصارو ,التفكير

 ,يعد التفكير بمرونه من أصـعب عـادات العقـل   (Thinking Flexibiliy):  التفكير بمرونه -4
 ,هـا تفي معالج  ف الطريقه التي اعتمدت سابقاً    خالويعني بالمرونه فن معالجة معلومات بعينها على        

 اعتـاد   ة لتعلمه تحطيم عقلية قديم    ة معجز إلى أن تعلم شخصاً حقيقة جديدة لكنك بحاجة         ة السهول فمن
 بالدماغ البشري فـي     المتعلقة المذهلة   كتشافاتاال  وهنا يؤكد كوستا أهمية    ,رؤية األشياء من خاللها   

صالح نفسه ليصبح أكثر براعة وقوة وقـدرة        إل ثم في قدرته على      بداع البدائ إور  يقدرته على التغي  
فالمرونة تعني القدرة على استخدام طرق غير تقليدية فـي حـل المـشكالت ومواجهـة                 .واقتدارا
وتتضمن عادة التفكيـر بمرونـة األداءات الذهنيـة    . للطلبةوهذا ما يجب علينا أن نعلمه    ,التحديات
 .التعرفو ,التصنيفو ,التنظيمو ,الترميزو ,االستبصارو ,التفكيرو ,االدراكو ,االنتباه :اآلتية

والذي يعني أن يصبح المـرء أكثـر    :(Thinking Metacognition) فوق المعرفيالتفكير  -5
بالـضرورة ان     أنه لـيس    وكاليك ويرى كوستا  ,ادراكا ألفعاله ولتأثيرها على اآلخرين وعلى البيئة      

 ويضيف أن الطالب غالبا ال يتوقفون بعض الوقت         ,وى من التفكير  يصل جميع الناس الى هذا المست     
 عن استراتيجياتهم التعلمية أو     أنفسهمذ نادرا ما يسألون     إ ,لماذا هم يفعلون ما يفعلون     ليسألوا أنفسهم 

 ,االنتبـاه  :اآلتيـة فوق المعرفي األداءات الذهنية      وتتضمن عادة التفكير  . يقيمون كفاءاتهم في األداء   
  .االسترجاعو ,التكاملو ,التصنيفو ,التنظيمو ,االستبصارو ,التفكيرو ,كاالدراو
 الدقة في إلى فالوصول ):Striving for Accuracy and precision (الكفاح من أجل الدقة -6

من عادات    وهنا يجب على التربية أن تمكن الناشئة       , للتفكير الناقد  استراتيجيأعلى مستوياتها رهان    
والرصانة بعيدا عـن التهـور         من أجل الوصول الى معرفة محكمة تتصف بالدقة        ةالعمل المستمر 

 من الشروط الباعثة على بناء الروح النقدية فـي          يمن التفكير هو شرط أساس      وهذا النوع  ,والتسرع
 وتتضمن عادة الكفاح مـن أجـل الدقـة    ,النوعية الفرد وتمكينه من انتاج معرفة عالية الجودة فائقة     

 ,التكامـل و ,االدماجو ,التنظيمو ,الترميزو ,االستبصارو ,االدراكو ,االنتباه :اآلتيةلذهنية  داءات ا األ
 .التذكرو ,التصنيفو ,التخزينو
كوستا انه  حيث يرى): Questioning and posing problems (التساول وطرح المشكالت -7

يطرحون  أحياناً األطفال و,هادة بنائاعإل وطرح المشكالت وؤ فن التسا والطلبةاألطفاليجب تعليم 
   : مثل"ذاإ" بكلمة أالتي تبد ئلةسمشكالت افتراضية تتميز باأل

..........؟ ذاإنه سيحدث أماذا تعتقد   -   
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ويسبرون غور    السائلون المحققون فيعرفون التضاربات والتناقضات والظواهر القائمة في بيئتهم         أما
 : مثل الدافعة لهااألسباب

؟ لقططذا تخرخر االم  - 
    ,التفكيـر و ,االدراكو ,االنتبـاه  :اآلتيـة  وتتضمن عادة التساول وطرح المشكالت االداءات الذهنية      

  .االسترجاعو ,التذكرو ,التنظيمو ,الترميزو
 Applying past knowledge to New  علـى أوضـاع جديـدة   ةيعارف الماضمتطبيق ال -8

situation   الذكاء   أشكال فادة منها شكل متقدم من    معرفة واإل ن توظيف ال  أ  وكاليك حيث يرى كوستا 
تـواجههم مـشكالت جديـدة      وعندما ,ذكياء يتعلمون من التجارب   األ  فالناس . العقل المرتبط بعادات 

يستخلصون منه تجاربهم وغالبا ما تسمعهم يقولون هذا يذكرني          ماضيهم   يلجؤون إلى  تراهم    محيرة
شارة  أو باإل  ,قارنته بتجارب مشابهة مرت بهم في الماضي       إنهم يوضحون ما يفعلون حاليا بم      ,كذابـ

 ونجـد   ,ول مـرة  ألنها تعـالج    أون كل مهمة جديدة وك    أفكثيرا ما نجد الطلبة يبد     ,الى تلك التجارب  
   لكن الطلبة ال   ,لة مماثلة أيشعرون بالجزع عندما يذكرون الطلبة انهم سبق لهم ان حلوا مس           ينمالمعل

من نفس   نهم كانوا يعملون على حل مسالة     أ رغم   بداًأنهم لم يسمعوا بها     أيتذكرون بل يبدو عليهم وك    
 لذا يبدو األمر وكأن كل تجربة سابقة قد وضعت في كبسولة فانقطع االتصال بينها وبين مـا                  ,النوع

 وتفكيرهم هذا هو ما يـدعوه علـم الـنفس           . في قادم األيام   يءجاء في األوقات الماضية أوما سيج     
غيره ومنعزل بحيـث ال      ن كل حدث من أحداث الحياة منفصل عن       أي  أ "ة للواقع المعرفة العريض "

 أي أن مـا     ,يبقى له أي ارتباط بما قد أتى في ما مضى وال عالقة له بما قد يأتي فـي المـستقبل                   
في كبسولة محكمة االغالق بحيث يبدون غير قادرين على استخالص النتيجة من             يتعلمونه موضوع 

تطبيق المعارف الماضية على أوضـاع جديـدة          وتتضمن عادة  ,ر سياق آخ  حادث وتطبيق ذلك في   
  .التصنيفو ,االسترجاعو ,التذكرو ,التكاملو ,التنظيمو ,االدراكو ,االنتباه :اآلتيةاألداءات الذهنية 

 حيـث تلعـب     ,همية التواصل اللغوي  أ تركز هذه العادة على      :التفكير والتواصل بوضوح ودقة    -9
 علـى التفكيـر     م المعرفية وقـدراته   م تهذيب اللغة دورا مهما في تعزيز خرائطه        الطلبة على  مقدرة

فاللغة والتفكير أمران متالزمـان      ,قاعدة المعرفية ألي عمل ذي فعالية ونجاعة      الالنقدي الذي يشكل    
 واللغة الغامضة مـا هـي اال انعكـاس للتفكيـر            ,فصلهما عن بعضهما بعضا     وال يمكن  ,جوهريا

ما يريدون قوله بدقة سواء أكان ذلك        ان الناس األذكياء يكافحون من أجل توصيل       ولذا ف  ,المضطرب
فراط فـي   ويكافحون من أجل تجنب اإل ,كتابيا او شفويا جاهدين ما استطاعوا كي يتعلموا لغة دقيقة    

مقارنات وقياسات كمية وأدلة     و  دعم مقوالتهم بايضاحات   إلىالتعميم والتشويه ويسعون بدال من ذلك       
 ,االدراكو ,االنتبـاه  :اآلتية وتتضمن عادة التفكير والتواصل بوضوح ودقة األداءات الذهنية          ,هاعلي
  .االسترجاعو ,التذكرو ,التنظيمو ,الترميزو
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على د يهنا تأك و:Gathering Data Through All)( جمع البيانات باستخدام جميع الحواس -10
 فبعض الطلبة يقـضي     ,لمرء في عملية بناء المعرفة    أهمية توظيف الحواس وتنمية القدرات الحسية ل      

 التـي   نواأللوامسيرة حياته الدراسية والحياة غافالً عن طبيعة المواد واألنغام واألصوات واألنماط            
 يـديهم، أ لمس األشياء أو توسـيخ       بعض الطلبة تحيط بهم من كل جانب، في بعض األحيان يخشى          

خافة أن يكون موحالً أو قذراً، ولذلك فإنهم يعملون في إطار           بينما اليريد بعضهم أن يلمس شيئاً ما م       
فقط في وصف ما ينبغي عمله دون توضيح         الستراتيجات الحسية لحل المشكالت راغبين    اضيق من   

وتتضمن عادة اسـتخدام الحـواس      . و يريدون أن يتسمعوا دون أن يشاركوا      أعلمي أو فعل تنفيذي     
 .اإلسترجاعو التذكر،والتنظيم، و التفكير،واإلدراك،  ،االنتباه: اآلتيةاألداءات الذهنية 

مـن طبيعـة    إن :Creative, Imagining and Innovating)( والخيال والتجديد اإلبداع -11
المبدعين أنهم يحاولون تصور حلول  للمشكالت بطريقة مختلفة متفحصين اإلمكانات البديلـة مـن               

ا يوسعون حدودهم المدركة، إنهم منفتحون على النقـد   ويقدمون على المخاطرة وكثيراً م     عدة زوايا، 
 يبذلون كل جهد     ويقدمون منتجاتهم لآلخرين كي يحكموا عليها ويقدموا تغذية راجعة لمبدعيها الذين          

ممكن لتهذيب أساليبهم واالرتقاء بها، ال يعجبهم البقاء في الوضع القائم بل يثابرون من أجل تحقيق                
 ويعتقد  ,يل والجدة والبساطة والحرفية والكمال والجمال والتناغم والتوازن       المزيد من الطالقة والتفض   

بعض الناس أن المبدعين يولدون هكذا وأن هذه هي الموهبة الموجودة فـي موروثـاتهم الجينيـة                 
 عادة ذهنية وعقلية مرهونة بالوسط الذي يعيش فيـه          اإلبداع ولكن الحقيقة هي أن      ,وكروموسوماتهم
 وأن  اإلبداع عبر التجربة والممارسة والتعليم أن نجعل الطفل قادراً على االبتكار و           الطفل، يمكن لنا  

 والمستقبل ليس مكاناً نحن ذاهبون إليه بل        , فطرة من اإلنسان عبر التجربة والعمل      اإلبداعنجعل من   
اك، اإلدرو،  االنتبـاه : اآلتيـة داءات الذهنيـة    األ والخيـال و   اإلبداع مكان نحن نبنيه وتتضمن عادة    

  .اإلسترجاعو التذكر،والتنظيم، والترميز، و صنيف،التو
  النـاس   إن(Responding with Wonderment and Awe): االستجابة بدهشة ورهبـة  -12
جدهم يـسعون   ت و "ستمتع  أأنا  "  بل يضيفون إليه موقف      "أنا أستطيع " فاعلون اليكتفون بتبني موقف   ال

تعتهم في مواجهة تحدي حل المشكالت ذروتها لدرجة أنهم         إلى المشكالت ليحلوها بأنفسهم، وتبلغ م     
 جاد الحلول بأنفسهم،  يعون بإ تيسعون وراء المعضالت واألحاجي التي قد تكون لدى اآلخرين، ويستم         

فنحن نريد طالباً لديهم حب االستطالع والتواصل مـع العـالم مـن              ,صلون التعلم مدى الحياة   اويو
إلحـساس  اهشة، طالباً يشعرون باالنبهار أمام بـرعم يتفـتح، و         حولهم والتأمل في التشكيالت المد    

إن أجمل تجربة في العالم هي       ,بنيتها بالبساطة المنطقية للترتيب الرياضي فـي طبيعة األشياء وفي       
: اآلتيـة ستجابة بدهشة ورهبـة األداءات الذهنيـة   ال وتتضمن عادة ا,التجربة التي يكتنفها الغموض 

  .اإلسترجاعوتنظيم، الوالترميز، واإلدراك، 
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  وكاليـك يرى كوستا :(Taking Responsible Risks)قدام على مخاطرها اإل المسؤولية و-13
أن بعض الطلبة يعزفون عن المخاطرة وبعضهم يتجنب األلعاب وتعلـم شـيء جديـد  وتكـوين                  

عـزز  تي بكثير من رغبتهم في المخاطرة أو المغامرة، و        ىقوأصداقات جديدة ألن خوفهم من الفشل       
خـرون  اذا جربت وأخطأت فسوف يعتبرك اآل     " قائالً   اخلهمهذا بالصوت العقلي الذي يخاطبهم من د      

امهم على معرفة   م ينصب اهت  لبةوهذا يجعل الفرد حبيس الخوف وعدم الثقة، مثل هؤالء الط         " غبياً  
مليـة حـل    أكثر من اهتمامهم  بمواجهة التحدي الذي تفرضـه ع          ,م ال أحيحاً   إذا كان جوابهم ص    ما

 صـوت  الطلبة ولذلك يتوجب علينا أن نستوحي في   ,المشكالت واالهتداء إلى الجواب بمرور الزمن     
جياالً مغامرة بناءة التخشى الفـشل وال ترهـب مـن فعـل             أ نريد   ,العقل اإلقدام والجرأة واستخدام  

 مراحل التطور    في كل مرحلة من    ,المغامرة الخالقة وهذا أمر يمكن تعويده للطلبة والناشئة بسهولة        
إلنساني كان هناك مخاطر محسوبة، وتتضمن عادة المسؤولية واإلقدام علـى مخاطرهـا األداءات              ا

  .اإلسترجاعوالتذكر، واإلندماج، واإلستبصار، والتنظيم، واإلدراك، و، االنتباه :اآلتيةالذهنية 
  

 ان مـن أهـم   اليك وك وهنا يرى كوستا:)Thinking Interdebendently( التفكير التبادلي -14
خرين، وأن  تزايدة على التفكير باالتساق مع اآل     لمالتوجهات في عصر ما بعد الصناعة هو المقدرة ا        

 أصبح حل المـشكالت علـى   ,اتهمجكثر تواصالً مع اآلخرين وأكثر حساسية تجاه احتيا       أنجد أنفسنا   
العمـل فـي مجموعـات      وحده، إن   ا  حد يستطيع أن يقوم به    أدرجة عالية من التعقيد لدرجة أن ال        

يتطلب القدرة على تبرير األفكار واختيار مدى صالحية اسـتراتيجات الحلـول علـى اآلخـرين،                
فمـن    على تقبل التغذية الراجعة من صديق ناقـد،        انيضاً تطوير استعداد وانفتاح يساعد    أويتطلب  

 عـادة التفكيـر      وتتـضمن  ,صل أفراد المجموعة عملية النمو الذهني والعقلي      اخالل هذا التفاعل يو   
  .اإلسترجاعو ,التذكروالتصنيف، و التنظيم،واإلدراك، و، االنتباه: اآلتيةالتبادلي األداءات الذهنية 

 يقول كوستا إننا نتمنى أن نرى طالباً خالقين متـشوقين للـتعلم، إن              :  االستعداد الدائم للتعلم   -15
كال التفكير التي يمكـن أن نتعلمهـا،        عادة العقل تتضمن تواضعاً قوامه أننا النعرف وذلك أرقى أش         

 فالتعلم المستمر مدى الحياة و      ,ذهنية  إلى أي نتيجة معرفية أو     لمتواضعين فلن نص   وأننا ما لم نبدأ   
والتعلم المستمر  . ات التربوية العالمية  سعه اليوم التربية الحديثة والمؤس     المستمر هو شعار ترف    مالتعل

ن يواصـل   أالجنون هـو     إن   ,ف بطابع الديمومة واالستمرار   أمر يمكن تأصيله في العقل عادة تتص      
ـ وتتضمن عادة اال   ,المرء عمل نفس الشيء مرة بعد أخرى وأن يتوقع نتائج مخالفة           تعداد الـدائم   س

 ,االسـترجاع و ,التـذكر و ,التـصنيف و ,التنظيمو ,االدراكو ,االنتباه :اآلتيةللتعلم األداءات الذهنية    
  .االدماجو ,الترميزو

هي قدرة الفرد على تقديم نماذج من السلوك التي تدعو  و):Finding Humor (جاد الدعابةيإ -16
وتثير مهارات التفكير عالية المستوى مثل       , حيث وجد أن الدعابة تحرر الطاقة      ,لى السرور والمتعة  إ
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هم  لدي  كما ,تشابهاتالوالعثور على عالقات جديدة والتصور البصري وعمل         التوقع المقرون بالحذر  
 كما  , وعلى التالعب المحبب عندما يتبادلون الدعابة اللفظية مع اآلخرين         ,تفهم على دعابات اآلخرين   

هتمام من خالل األقـوال     لالن موقع مناسب وأصيل ومثير      على ادراك األوضاع م   أن لديهم القدرة    
النكات حـول    تبادل    ,جمع القصص الفكاهية  (واألفعال الدالة مثل     ,) أحب ذلك  ,ظريف(الدالة مثل   
 ,المـشكالت مـن يحـل       حيث نريد من الطلبة أن يمتلكوا هذه الخاصية التي يتميز بهـا            ,)األخطاء

 ,االنتبـاه : اآلتيـة  وتتضمن عادة ايجاد الدعابـة األداءات الذهنيـة          ,واستعمالها في الوقت المناسب   
 فوق جميع األشياء    عادات العقل تتجاوز بل وتسمو      إن .االسترجاعو ,التذكرو ,التصنيفو ,االدراكو

في أدائهـم فـي      المادية التي يتعلمها المرء في المدرسة فهي خصائص تميز من يصلون الى القمة            
وهي تريد أن تعلم الحقيقة      ,الشركاتودور العبادة   والمالعب  و والمدرسة المنزل    مثل جميع األماكن 

ن عادات العقل ال    أك  يا وكال ويشير كوست  . قادرين على ابداعها وتوليدها من جديد      الطلبةوأن تجعل   
 وأن هـذه    , ولكن يمكن ان يستعمل مجموعة منها في الحالـة الواحـدة           ,تمارس منعزلة عن بعضها   

ي انها المحركات األساسـية     أ ,األخالقي والمنسجم واألصيل   العادات أيضا قوة توجهنا نحو السلوك     
ستعمل في الحاالت الغامضة وتصبح      ت  ممكن أن  ن العادات العقلية  أو في الرحلة الدائمة نحو التكامل    

 & Costa  وهي مهارة تهيئ الطلبة للحياة الحقيقية,الواضحة طارا للسلوك في حالة األجوبة غيرإ
Kalick, 2000)(.  
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ويظهر االرتباط بين عادات العقل وبين نموذج غرس مهارات التفكير في عمليـة التـدريس فـي                 
على التفكير بوضوح وآداء أعمالنا بدقة كما أن العالقة بـين             يحفزنا من خالل ان كال منهما     الصف

  :في الشكل عادات العقل والعمليات المعرفية ومهارات التفكير عالقة هرمية كما هو موضح
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.1الشكل                                         
  

  والعمليات المعرفيةنموذج كوستا لتوضيح العالقة بين عادات العقل
(Costa, 1991 (  ومهارات التفكير  

 
 مهـارات التفكيـر     اكتسابف  أن مهارات التفكير تستند إلى عادات العقل،       )2.1(ويتبين من الشكل    

 والتحليـل   , والتجريب , والتقييم , والتعميم , واإلستدالل ,والتصنيف ,التذكر : مثل  وممارستها األساسية
 حل المشكالت وصنع القرارات التي تستند بدورها إلـى امـتالك            :يتم ضمن عمليات معرفية مثل    

و المعرفي، لذا يجـب أن تتناسـب المهـارة          مفكيرية بمراحل الن  توترتبط القدرات ال   .عادات العقل 
  .و المعرفيمها من قبل الطلبة مع مراحل الناكتسابالتفكرية أو العادة العقلية المراد 

  
  
  
  
  
  
  

Habits of Mind 

Cognitive tasks that demand skilful thinking 

Thinking skills 

Content 
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  خصائص عادات العقل  2.5

  

مكن إدراك مفهوم عادات العقل من خالل الخصائص التي تتمتع بها هذه العادات والتـي أوردهـا                 ي
  :اآلتي في كتابة على النحو  )Costa & Kalick, 2000( وكاليك كوستا

  
دون  وتتمثل في اختيار نمط السلوك الفكري المناسب واألكثر مالءمة للتطبيـق           :)Value(  القيمة -

  .رية األقل إنتاجاًغيره من األنماط الفك
ـ    وتتمثل في الشعور بالمي    ):Inclination(و الميل   أ وجود الرغبة    - ط الـسلوك   ال لتطبيــق أنم

  .الفكري المتنوع
ويكون ذلك عن طريق إدراك وجود الفـرص والمواقـف المالئمـة             ):Sensitivity( الحساسية   -

  .للتفكير واختيار األوقات المناسبة للتطبيق
  وتتمثل في امتالك المهارات األساسية والقدرات التي يمكن عـن          :)Cabability( امتالك القدرة    -

  .طريقها تطبيق أنماط السلوك الفكري المتعدد
ويتم ذلك عن طريق العمل على تطـوير األداء الخـاص           ): Commitment( و التعهد أ االلتزام -

 . ذاتهاتدعم عملية التفكير بأنماط السلوك المختلفة التي
وهي اندماج األنماط العقالنية في جميع األعمال والقـرارات والممارسـات   ): Policy( ية السياس -

 )Costa & Kalick, 2000(.ورفع مستواها، وجعل ذلك سياسةً عامة للمدرسة وال ينبغي تخطيها
 يتعلمـون،   وكيـف  الطلبـة وتمثل عادات العقل نظرية تعليمية وفلسفية حول ماذا يجب أن يـتعلم            

ات التي قد تختلف من مجتمـع       االعتقادي مجتمع على مجموعة من القيم و      أت العقل في    وتركز عادا 
  . إلى اخر

  :أربع سمات لعادات العقل وهي وقد ذكر كوستا وكاليك
  
  . احترام العواطف-
  . احترام الميول الخاصة والفروق الفردية-
   . مراعاة الحساسية الفكرية-
  . النظرة التكاملية للمعرفة-
  : بشيء من التفصيل شرح هذه السماتيلي فيما و
تهتم عادات العقل بالذكاء العاطفي وقد أظهرت الدراسات الحديثة أثـر هـذا            : احترام العواطف  -1

 ويظهر ذلك من خالل اعتبار الميل صفة مـن صـفات            , مهاراته اكتسابو الذكاء في تنمية التفكير   
ا أن اهتمام عادات العقل بعدد مـن أنمـاط          كم ,ويرتبط الميل بالمشاعر والعواطف    السلوك الذكي، 
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 الفرد لها من خالل التدريب عليهـا        اكتسابها و نالسلوك الفكرية ومحاولة فهمها والسعي إلى تحسي      
  .نها العواطف المصاحبة لهذه األنماط السلوكية وتقديرهايوممارستها وذلك ألهمية تضم

 التقليدية للذكاء على  المجـال المعرفـي         في النظرة  :حترام الميول الخاصة والفروق الفردية    إ -2
تفتـرض وجـود     المتمثل في تصنيف بلوم للمهارات المعرفية، والمتمركز على القدرات العقليـة،          

 رتباط مباشر يمكن االعتماد عليه بين القدرة العقلية والفعل، وبعبارة أخرى فإنها تفرض أن امتالك              ا
  إال أن .  إلى حد كبير أن يعمل بطريقة جيدة أيضاًشخص مقدرة على التفكير بطريقة جيدة، يتضمنال

 وإن اسـتخدموها   هناك أشخاصاً يمتلكون أنواعاُ مختلفة من القدرات العقلية ولكنهم ال يستخدمونها،          
 فإنهم ال يحسنون استخدامها، فعلى سبيل المثال هنالك أشخاص لديهم القدرة على تحديـد المـشكلة،               

حلها، ولذا فإن تعريف الذكاء علـى انـه مـسألة قـدرة دون أخـد                ولكن ال توجد لديهم الدافعية ل     
األخرى بالحسبان هو تعريف غير كاف، لذا فإن عادات العقل تنظر إلى الذكاء باعتباره              االعتبارات  
 ل عن ذكائه من خالل أنماط مميزة      عقللسلوك بطريقة معينة، ويعبر الفرد في عادات ال        نزعة طبيعية 

 وتختلف هذه األنماط الـسلوكية علـى المـستوى          ,واقف الحياتية اليومية  الم من السلوك الذكي في   
 فكل الناس لهم عينان اثنتان ولكن قلما نجـد عينـين متـشابهين             ,السلوكي من حيث الدرجة والنوع    

 وعادات العقل تحترم الفروق الفردية بين الناس من خالل التركيز على الصفات الشخـصية             . تماما
ن الفرد  ا فعلى سبيل المثال     .ع الذي ال يتقيد بنمط أو مستوى معين من الذكاء         العامة بمفهومها الواس  

ومـن الممكـن تطبيـق       ,يمكن أن يعبر عن المرونة الفكرية بطريقة شفوية أو حركية أو موسيقية           
 ويمكن طرح األسئلة على شكل كلمات أو صور         ,المثابرة واقعيا على نشاطات تحت ظروف مختلفة      

  .فعادات العقل ال تحد من التعبيرات بل تشجعهاأو حركات  أو ألحان
 ,من أهم سمات عادات العقل هـو اهتمامهـا بالحـساسية الفكريـة            : مراعاة الحساسية الفكرية   -3
 فيهـا بأنمـاط     ةتتضمن الحساسية الفكرية إدراك الفرص والمناسبات التي يرغب الفرد المـشارك          و

اك الفرصة أو المناسبة التي ينبغي أن يفكر فيهـا           إدر : ومن األمثلة على ذلك    ,سلوكية فكرية مالئمة  
تى يتفكـر ويتأمـل     م و ,هتمام وفهم ا أي متى يسأل ومتى يستمع بإصغاء و       ,بنوع من المرونة العقلية   

ويركز المربون المهتمون بتعليم التفكير على إيجاد نمط من السلوك الفكـري لـدى التالميـذ               ,ذاتيا
 والمهـارة   , الدافعية والقدرة العقلية أواإلرادة    :لوك الفكري هما  خالل اإلهتمام بناحيتين للس    وذلك من 

 أي القدرة على تمييز الوقت المناسب للتأمـل الـذاتي أو            ,الفكرية ولكنهم يهملون الحساسية الفكرية    
 إن إثـارة    , أو اختيار النمط الفكري المالئم للحالة الراهنة       ,الستماع بفهم واهتمام  ااألسئلة أو     طرح

وقـد   . ولكن الحساسية الفكرية لها أهميتها كـذلك       ,أمر هام وكذلك تنمية المهارات الفكرية     الدافعية  
أن للحـساسية  ) Perkins & Tishman, 1997 (وتيشمان أثبتت الدراسات الميدانية قام بها بيكرنز

  . الفعال أكثر مما كان متوقعاالتعلمالفكرية أثرا على 
ت العقل تؤكد على السلوكات الفكرية العريضة ذات الـصلة           إن عادا  :التكاملية للمعرفة  النظرة -4
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فعلـى سـيبل     , كما تربط بينهما وبين الحياة الواقعية اليومية       ,بين المواد الدراسية بعضها مع بعض     
ير متنوعة ضرورية لتفسير    ظوالقدرة على رؤية األشياء من منا      ,المثال نجد أن عادة التفكير بمرونة     

 كما أنها هامة جـداً فـي        ,مال األدبية والفنية  عفهم األ ب وهي ذات صلة     ,ميةواهر العل ظأو ال  ,األدلة
يتركز مفهوم عادات العقل علـى أن        ,وهكذا لبقية عادات العقل    , وفحص األدلة  ,عملية اتخاذ القرار  

هـو عـادة     ميل الشخص واستعداده لنقل السلوك الفكري من مادة دراسية الى مادة دراسية اخرى            
 ينظرون الـى    ا من الباحثين أخذو   اً هذا الفهم أن عدد    دذاتها ينبغي تعلمها ومما يؤي    عقلية اخرى بحد    

ويتضح أن  .  التفكيرية القابلة للتحويل من سياق الى اخر       ول مجموعة من المي   هالتفكير الفعال على ان   
عادات العقل تتوافق مع نمط التوجهات والبرامج التربويه التي تشترك في فلسفة عامة تركز علـى                

  .كثر شموالً مدى الحياةأوسع وأتعليم 
 صـنف مـارزانو     حيـث   ومنها برامج أبعاد التعليم    ,كذلك ارتبطت عادات العقل بعدد من البرامج      

)Marzano, 1992( اآلتي التعلم إلى خمسة أبعاد ك :  
  
  .اهات وإدراكات إيجابيه عن التعلماتج: ألول ا البعد -1
 فـبعض   ,إدراكاته هي التي تكون كل خبرة مـن خبراتـه         أن اتجاهات الفرد و    وزانرحيث يرى ما   

ن أ وأحد المعاني    ,خر يزيد من صعوبة التعلم    اآلجابية والبعض   ي تؤثر في التعلم بطريقة إ     االتجاهات
 أن  ,ومثـال ذلـك    ,بالفرد تلعب دوراً اساسياً فـي عمليـة الـتعلم          إلدراكات الخاصه ا و االتجاهات

 في مراجعتهما للبحوث التي اجريـت علـى حـل    )Silver & Marchal, 1990 (سيلفرومارشال
سئله يعـد عـامالً أوليـاً        عن قدرتهم على حل األ     الطلبة وجد أن إدراكات     ,سائل في الرياضيات  مال

ـ     م أنفسهم ضعافاً في حل ال     الطلبة فإذا أدرك    ,وأساسياً في أداء الرياضيات     ذاسائل الرياضية فـإن ه
ولقـد  .  والـتعلم الـسابق    ةبما في ذلك القدرة الطبيعي     ,ألخرىاإلدراك يتغلب على معظم العوامل      ا

تبرها البعض جزءاً أساسياً من نـسق       عا  حيث  بصورة أكثرعموميه  االتجاهاتإلدراكات و اوصفت  
   . ألخرىافاق آلاى المتعلم يشرف على جميع  لد)System -Self( الذات 

 هي أساس كل إدراكات العـالم  أن  اتجاهاتنا وإدراكاتنا )Smith, 1982(وقد اعتقد فرانك سميث 
                ومصدر كـل اآلمـال والمخـاوف والـدوافع والتوقعـات           , وهو أساس جميع أنواع التعلم     ,وفهمه

 المتعلمين وإدراكاتهم ثم يشكلون دروسهم لتنمي       تون في اعتبارهم اتجاها   ذخأوالمعلمون الفاعلون ي  
  .ء المتعلمين هؤالد عنالموجودة واإلدراكات االتجاهات

  .تكامل المعرفة:  البعد الثاني-2
يتوقف فهم الشيء الذي نريد تعلمه على توافر خبرات مخزونة في الذاكرة طويلة المدى يمكـن أن                 

 ,علمهتتتفاعل مع المعلومات الجديدة المماثلة في موقف التعلم وربط المعرفة السابقة بما ترغب في               
. ا يندر أن يكون كامال وصحيحا حتى ينبغي مراجعته عدة مـرات           فالفهم المبدئي لمفهوم أو عملية م     
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 والمواءمة كمبـدأين للـتعلم،      فالتعلم الفعال في التمثل    ,إن ربط المعرفة السابقة بالمعلومات ال يكفي      
فالتمثل هو تكامل الخبرة الجديدة في البناء القائم، أما المواءمة فهو تغيير البناء القائم  نتيجة التفاعل                 

  .لخبرة الجديدةمع ا
  .تعميق المعرفة وصقلها:  البعد الثالث -3

 إثارة التساؤالت ء العقل بالمعلومات والمهارات وإنما يقتضي       لىأن التعلم الجيد ليس م     يعتقد مارزانو 
  . عن هذه المعلومات والمهارات وإعادة صياغتها

  .ام المعرفة استخدام ذا معنىداستخ:  البعد الرابع-4
 من تعلمه حين    يسعى ويستفيد علم  مت المعرفة لحاجته إليها واستخدامها، أي أن ال       كتساباليسعى الفرد   

 وتـشكيلها بطـرق   هاكبر لتنظيمأطلب تحليال متعمقا بدرجة ت ي وهذا,يكون لديه هدف يسعى لتحقيقه    
 المعرفة وتكاملهـا    اكتسابستبعاد ما ليس له عالقة، حيث أن الجانب األخير من           اتبرز ما هو هام و    

 & Leberg) وسامول معلومات بطريقة تجعلها جاهزة لالستخدام، وقد قدم لبرغ) إدماج( و إدخاله

Samuels)      تكون المعلومـات الجديـدة       حيث يعتقد أنه لكي    ,شرحا مفصال لهذا الجانب من التعلم
ون أن نفكـر    اسـتخدامها د   على    قادرين نافعة يجب أن نتعلمها بصورة جيدة جدا لدرجة أن نصبح         

عرفة وتكاملها يتضمن استخدام ما نعرفه من قبـل لكـي نـضفي معنـى علـى                 م ال اكتسابف. فيها
المعلومات الجديدة، والتغلب على ما في المعلومات الجديدة من غموض واستيعاب للمعلومات بحيث             

 . بسهولة ويسر نسبياهاطيع استخدامستن
.عادات العقل المنتجة : الخامسعد  الب-4  
ادات العقل تؤثر في كل شيء نعمله، وعادات العقل الضعيفة تؤدي عادة إلـى               ع  أن يعتقد مارزانو و

درة أو المهارة، حيث يصبح المتعلمون المهرة غير فعالين         قض النظر عن مستوى ال    غتعلم ضعيف ب  
في موضوع ولكـنهم ال     ة  مهارووية، فكثير من الناس يجمعون معرفة       قإذا لم ينموا عادات العقل ال     

ون حين يواجهون مواقف جديدة حيث تكون المشكلة ليست قصورا في المهارة            يعرفون كيف يتصرف  
ون عن العمل حين ال تكون اإلجابات والحلـول         كفأو القدرة ولكن األمر ببساطة أنهم يستسلمون وي       

ثر بمدى استخدام المتعلم لعادات العقـل       أن التعلم يت   إ , خصائص الخبير الحقيقية   ام ينمو لو واضحة،
مالن ال بد من مراعتهما في عملية الـتعلم         عا يشكالن الخلفية األساسية للتعلم، وهما       المنتجة، وهما 

Marzano, 1992).(  
ن التفكير الناقد يمثل عادة أخرى من       أ) Paul,1990( وباول   ,)Ennis,1991( كل من إنيس     وأشار

  :  ويتميز الفرد ذو التفكير الناقد بما يلي,عادات العقل
  

   . والتميز مهتما بالدقةيكون دقيقا وباحثا - 
 .قادرا على اتخاذ موقف عندما يتطلب االمر ذلكو ,يكون متفتح العقل  - 
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  .حساسا لمشاعر اآلخرين متفهما لمستوى معرفتهم -
 فإنـه  ,عنـه   يحاول الفرد اتخاذ وجهة نظر من موضوع ما ال يملك معلومات  اويعني ذلك انه عندم   

في حين أن    ,دلة والبراهين ليستند إليها قبل أن يتكلم       عن األ  يسعى ويبدأ في محاولة التفكير والبحث     
ة التأكد ممـا    للمحاو هناك شخصا آخر يسعى لتوضيح وجهة نظره بصورة دقيقة ويسعى باستمرار          

   .إذا كان االخرون قد فهموا وجهة نظره وتواصله معهم أم ال
شكال من أشكال عادات العقـل  خر هو اآل ياإلبداعأن التفكير ) (Perkins, 1991أشار بيركنز وقد

   :اآلتيةيتضمن عادات العقل  الفرد وهو قدرة كامنة لدى
  
  .يمكن قصى ما والمعارف الموجودة لدى الفرد ألاإلمكانات واستخدام واإلصرارالحماس  -
الوصـول   االندماج بقوة في مهمات حتى عندما ال تكون االجابات أو الحلول واضحة وال يمكن              -

  .ل في الحاإليها
  .الوثوق بها والحفاظ عليهاور شخصية للتقويم يالتوصل لمعاي -
 .طرق جديدة والتعامل مع المواقفيجاد إ -
  . وابتكار بنظرة بعيدة عن الحدود المألوفة والمعايير المتعارف عليها إبداع -
 كلها يمكن   ,يبداعاإل ط منها بالتنظيم الذاتي أو التفكير الناقد أو التفكير        ب عادات العقل سواء ما يرت     إن

 أو التفكيـر    , تنظيم الـذات    وامتالك الفرد لمهارات   .أن يجدها الطالب في كل عمل مدرسي يقوم به        
 كمـا ان    .وتكامل المعرفـة   المعلومات   اكتساب أو التفكير الناقد له تأثيره على أسلوبه في          ,ياإلبداع

  تعميق المعرفة وتهذيبها  امتالك الفرد هذه االمكانات والمهارات يوثر أيضا على قدرته على
 وعندما تكـون عـادات      ,معنى كما يوثر على أسلوبه وقدرته على استخدام معلوماته بصورة ذات         و

  وعندما تكون موجبة وقوية فانها  ,ته للتعلماالعقل سالبة أو ضعيفة فانها تعيق قدرات الطالب وامكان
  (Marzano, 1992). للتعلم تهاترفع وتحسن من مستوى وقدرات التعلم عند الطالب وامكان

  
) Perkins,1991(وبيركنـز )  (Ennis, 1991 وإنيس) Paul,1990 (أمثالثون حوتوصل البا 

    :بها ذو الخبرة وتشمل  تحديد عدد من عادات العقل التي يتميزإلى
  
  .تجنب االندفاعية والسعي للدقة - 
  .الحساسية للتغذية الراجعة - 
  .)Marzano, 1992( يقة غير تقليديةية المواقف بطررؤ المثابرة و - 
  
  



27 
  

  تنمية عادات العقل 2.6

  

 وصفا موجزا للبيئة التعليمية التي تساعد على نمو )(Costa & Kalick, 2000  وكاليكقدم كوستا
  :منها ر نذك وتنميتهاالسلوك الذكي ومهارات التفكير وازدهار العادات العقلية السليمة

  
   فقد أثبتت الدراسات الحديثة ,هم قدرة على امتالك مهارات التفكيريمان أن جميع الطلبة لديال ا-1
 .العقللتعلم عادات   شرط مسبقاالعتقاد اوهذ , كافةالطلبةه يمكن رفع مستوى التفكير عند نأ

 عن طريق إتقان الطلبة لعادات العقـل وتحمـل          هالتفكير هو هدف تربوي ينبغي السعي لتحقيق      -2
القدرة على إيجاد أكثر من حل للمشكلة، وان التروي         ك  عملية التفكير، وامتال  الطلبة لمسؤولية القيام ب   

، والتوضيح للطالب أن التفكير وتنمية      اإلجابة والتفكير أفضل من التسرع في        والتأني في التخطيط  
ـ           همهارات ، ولـذا يـضع     ة والتعرف إلى استراتيجياته هو هدف التدريس، وهو قمة األهدف التربوي

ونات أفكارهم وطرق  تفكيرهم     نالمناقشات التي تشجعهم على االفصاح عن مك       مفكرونالمعلمون وال 
 . فذلك هو السبيل الى تنمية عادات العقل السليمة,وخططهم لحل المشكالت

 سساليب التدري ألى فشل   إسباب التي أدت    ن أحد أهم األ   إ , مراحل النمو المعرفي للطلبة    ةمراعا -3
 وال  ,كالم النظري والمعلومات المجردة التي تفوق المستوى العقلي للطالـب         التقليدية هو اننا نبدا بال    

واالفعال  , والممارسات ,ة ولكن في عادات العقل نبدأ بالمواد المحوس       ,فعال الواقعية الملموسة  ألنبدأ با 
التفكيريـة   وترتبط القـدرات  . ساليب ان تجسد الفكرة وتسهل استيعابها     ن هذه األ  أن من ش  إ ,الواقعية

خاللهـا    ولهذا يجب ان تكون االنشطة التعليمية التـي نـسعى مـن            ,طلبة بمراحل النمو المعرفي   لل
 ولكي  ,استيعابها ناسبة للمراحل النمائية المعرفية للطالب حتى يتمكن من       ملتطوير مهارات التفكير ال   

ا مـن قبـل   هاكتـساب المراد  و العادة العقلية  أينجح المربون في ذلك يجب ان تتناسب مهارة التفكير          
  .الطلبة مع مراحل نمو الطلبة

  
منة هي بيئة مفعمـة بـالتفكير واالهتمـام         آلن البيئة ا   إ :منة خالية من التهديد    آ يجاد بيئة صفية  إ -4
 ان تعلم التفكير السليم يحتاج الى تجريب        ,نفسهمأخرين ومشاعرهم من خالل تعزيز ثقة الطلبة ب       باآل
الطلبة ان نتـائج تفكيـرهم سـوف تتعـرض لالنتقـاد أو              فاذا شعر    ,فكار الكتشاف صالحيتها  األ

 أفكار التالميذ ويعدلوها    ا على المعلمين ان يقدرو    التالي وب , فسوف يحجمون عن التفكير    ,االستخفاف
 وينمـي   ,رار في التفكير والتعبير عـن افكـارهم       م مما يساعد الطلبة ويشجعهم على االست      ,باحترام

ديرون للطلبة ان تدعم ايجاد مثل      ملتي يستجيب فيها المعلمون وال     ويمكن للبيئة ا   ,عندهم عادات العقل  
ها مشكال االستجابة التـي قـد يـستخد    أ ومن   ,وس الطلبة الثقة بانفسهم   ف في ن  س وان تغر  ,هذه البيئة 

  : ما يليتجربة عادات العقل وممارستها المعلم لتوفير هذه البيئة التي يستطيع الطلبة من خاللها
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 حيث  ,راسات ان المعلمين ال يعطون طلبتهم مهلة تفكيرية كافية بعد كل سؤال           تؤكد الد : الصمت -أ
  جابات إلايدفعهم الى   مما يشكل ضغطا نفسيا على الطلبة,حسن االحوال ثالث ثوانأال تتجاوز في 

المهلة التفكيرية هي مقـدار الوقـت الـذي     نأ ) (Rowe, 1985 وترى رو ,و الناقصةأ القصيرة
طول من المهلة التفكيرية    أية الجماعية   رلبته بعد كل سؤال وعادة تكون المهلة التفكي       يعطيه المعلم لط  

ثوان يعمل على ايجاد وضع مريح للطلبـة         7-5 ثواني إلى    3 ان رفع المهلة التفكيرية من     .الفردية
عطاء مهلة تفكيرية أطول للطالب الضعيف يساعد بالتاكيد في الحـصول           إن  إ بل   ,ويشعرهم باالمان 

 يـوفر للطلبـة الوقـت     مما,جابات بمرونة ودور المعلم هنا هو تقبل اإل, اجابات اكثر معقولية   على
  .)Costa & Kalick, 2000 (عادات العقلالضروري للتفكير لمساعدتهم على تنمية 

رائهـم مـن قبـل      آمن واحترام أفكار الطلبة و    آالصف الذي يسوده مناخ      :التعاطف والمرونة  -ب
ء مـن   ين تقبل المعلم استجابات الطلبـة بـش       إ حيث   ,اإلبداعة المالئمة للتفكير و   المعلمين هي البيئ  

  صدار إصدار أحكام قيمية من قبل المعلم أو إو أ خوف من تقويم أوالتعاطف والمرونة ودون تهديد 
منـاًًًًًً للتفكيـر واالبتكـار       آ  كل هذا يشكل مناخا    ,ايحاءات لفظية رافضة الستجابات الطلبة وأفكارهم     

 مما يطور لديهم الثقـة      ,قدام على صنع القرارات بأنفسهم وتشجبعهم      يستطيع فيه الطلبة اإل    .اإلبداعو
والتوصل الى قناعـات قابلـة للفحـص         , بحيث تصبح لديهم القدرة على النقد الذاتي البناء        ,بأنفسهم
  (Costa & Kalick, 2000).راء وافكار ومعتقدات آخرين من ييم مع ما لدى اآلقوالت
 جابات الطلبة والتي تعزز التفكير    إلن استجابات المعلم الصفية     إ : إصدار أحكام  القبول من غير   -ج

والذي وضع  )(Rotta, 1998 خرى الكثير من البحث واالهتمام من قبل روتاالقت هي األ ,هوتنمي
لـدى  مجموعة من الممارسات الصفية التي يمكن للمعلم ان يسلكها بهدف العمل على تنمية التفكير               

   .  مثل التقبل والتعاطف,الطلبة
 , توفير مصادر للمعرفـة المتنوعـة      :)توفر البيانات للطلبة  (يجاد بيئة تعليمية غنية بالمثيرات      إ -5

 والعمل على تـوفير المـواد       , أو تضييع في األوقات    ,وتيسير وصول الطلبة إليها دون روتين ممل      
نتـاج المعرفـة    إ حيث تهتم عادات العقل بكيفية       ,الخام التي يستطيع الطلبة استخدامها في التجريب      

   وذلك بإجراء المقارنات أو,وتوظيفها في تنمية التفكير عن طريق إرشادات الطلبة لمعالجة البيانات
  . مما يوفر مناخ ينمي هذه العادات, وبناء عالقات سببية, التصنيف أو االستدالل

 عـددا مـن      العقـل  تـستخدم عـادت    :ريةيفكتلى مشكالت تتحدى قدراتهم ال    إتعريض الطلبة    -6
 بوضع الطلبة في    ,االستراتيجيات التي يتم فيها توسيع خيال الطلبة وتنمي فيهم مهارات التفكير العليا           

 حيث إن أفضل المشكالت هي      ,مواقف تعليمية تستدعي منهم استخدام كل طاقتهم في حل المشكالت         
ثنـاء  أ  في  الرحالت المدرسية أو ساحات المالعب أو      مشكالت الحياة اليومية التي يعيشها الطلبة في      

 او مشكالت اإلفادة من     ,مثلتها حل المشكالت التي تعترض الرحلة     أ ومن   .التدريس في غرفة الصف   
 او  , او مشكلة استخدام التجهيـزات المخبريـة       , وإعادة ترتيبها وتوزيعها على الطلبة     ,ادوات اللعب 
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   .تاحة في المدرسةلمافادة من المواد التعليمية تنظيم اإل
  مـن  لـذا  ,ة أكثـرمن تعلمهـم بـالكالم      اتقليد و المحاك  ليتعلم الطلبة با   :Modeling)( النمذجة   7
 ،الطلبة في التصرف الذكي أمام       مثلى دة قدوة اللد أو الو  اوالو , يكون المعلم أو المعلمة    نضروري أ ال
  ).(Costa & Kalick, 2000 والهمنهم يتعلمون من سلوكهم من أعمالهم أكثر ما يتعلمونه من أقإف
  
  ستراتيجيات عادات العقلإ 2.7

  
زمـة لمـساعدة    الالات  ءجران الخطوات واال  إاليمكن تنمية عادات العقل بالعشوائية والتخبط لذلك        

  بصورة مباشرة وصريحة   هاضرورة أن يتم تعزيز   لالطلبة في تنمية عادات العقل المؤثرة تتطلب با       
(Marzano, 1992). العقل يجب تعريفها وتقديمها للطلبة ألنهم نـادراً مـا يـرون هـذه     فعادات 

 المصادر  م  اقليل من الناس يهتمون بوضع الخطط واستخد       ف ,العادات مستخدمة في العالم المحيط بهم     
كـل طاقـاتهم     أي نادرا ما يـستخدم       , وقليل من الناس من يهتم بالدقة ويبحث عنها        ,بصورة جيدة 

 ومتكـرراً أو يمكـن      ظا ليس أمراً مالح   الطلبةم عادات العقل بين     افاستخد .ويكتفون باألداء الوسط  
ويمكـن   , االستراتيجيات التي يستخدمها المعلم في تقديم عادات العقل   من وهناك عدد  ةادراكه مباشر 

، أو الطريقة المناسبة بعد تحديد عادة العقل التـي يـرى المعلـم أن               ستراتيجيةللمعلم أن يستخدم اال   
جة إليها أكثر من غيرها، ويشعر أنهم بحاجة ألن يتعلموا كيف يفكرون عن طريق تحفيز               طلبته بحا 

انهم من خالل تعريضهم لمسائل، وقضايا، ومواقف، ومشاكل بحاجة إلـى توضـيح، وإعـادة               هأذ
  :ومن هذه االستراتيجيات ,عادات العقلمما ينمي لديهم  صياغة لعناصرها،

  
ة الشخصيات التي تقدم نماذج من حياتهم الخاصـة وتعتبـر           القصص المعبرة عن حيا   استخدام   -1
               راض العـادات والمهـارات العقليـة، وقـد أشـار          عحدى الوسائل واألسـاليب الـشائعة السـت       ا

بأن القصص والحكايات تعتبر أساليب يمكن عن طريقها تمرير كل القـيم   (Bloome, 1991) بلوم
ن يصبح الطلبة على وعي     أبمجرد  و .طة بثقافة المجتمع ولكل أفراده    ر الهامة المرتب  اوالعادات واألفك 
و أخرى ألفراد   أمثلة  أن يقدموا بأنفسهم    أيطلب منهم      نأن المدرس يمكنه    إساسية ف بعادات العقل األ  

مثلة المعبرة عن بعض عادات العقـل التـي         ن يعطوا بعض األ   أ و ,شخصيات صادفوها في حياتهم   
  .تميزوا بها

  
ظهرت الدراسات التي تمت فـي مجـال         أ :هدافه الشخصية أ مواقف خاصة بالطالب و    استخدام -2

 ,الشخصية هدافهمأكثر حماساً واندفاعية لالنجاز عندما يعملون لتحقيق        أفراد يكونون   ن األ أالدافعية  
 بمعنى آخـر عنـدما      , للعادات العقلية  استخداماًكثر  أنهم يكونون   إنه عندما تكون دافعيتهم عالية ف     أو
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ننا نهتم بأن نضع الخطط المناسبة ونبحث عن البدائل والمـصادر     إافاً شخصية ف  دهأنحاول ان نحقق    
داءات قـد يـصعب     أن عادات العقل    أ ون ويرى الباحث  ,قصى طاقتنا أ ونهتم بالدقة ونعمل     ,وعةتنالم

ن بـصدد    ويكو ,توفر له الفرصة الستخدامها   ت الفرد عليها و   ذا لم يتدرب  إامها بصورة تلقائية    استخد
هـم  أهداف الشخصية للفرد تمثل     فاأل. هداف خاصة أ وقدرتها على تحقيق     تهابيذالقيام بأعمال لها جا   

همـال هـذه    إ و ,ة فهي مصدر النشاط بصفه عامة في  كل مجال من مجاالت الحياة            تمصادر دافعي 
ـ   تنميتـه  دواتأهم مقومات العقـل و    أهمال  إ يعني   ,مجال التربوي الهداف وخاصة في    األ يب در وت

وسـيلة   النمـو   هذا ألن ,هداف العملية التربوية   أ هم هدف من  أ والتي هي    ,مهاراته وعاداته المختلفة  
  ).  Marzano, 1992( نسانلتحقيق النجاح والتميز في مستقبل حياة اإل

  
ساسية فـي   األ و دوات الهامة داة اخرى من األ   أ األكاديميةتعتبر المشكالت   : كادميةالمشكالت األ  -3

  خاصة تلك العادات المرتبطة بـالتفكير الناقـد والتفكيـر            ,دات العقل وتنميتها وتعزيزها   تدريب عا 
 ,ومشكالت منظمة ومخطط لها بدقة      بأنها عبارة عن مواقف    األكاديميةوتعرف المشكالت    ,ياإلبداع
ظ أو مـا يغـي   (األلغـاز ا  هكل التي كثيرا ما نطلق علي     اوالمش  تتواجد في تلك المواقف    أن يمكن   إنها
والمقدم من خالل محتوى تعليمي لها علـى   , المشكالت ذات المحتوى المنظمأوقف ا المو إن ,)العقل
ـ      قل ثالث خصائص تم   األ           : وهـي   وتـدريبها  عـادات العقـل   ز  يزها وتجعلها ذات فائدة في تعزي
  احة لتقديم  اللحظات المتأو من الفرص المتاحة اإلفادة توفر الفرص التعليمية والتي تعني أنها -1

بحيث يمكن أن تستخدم ) Sponge Activity( فادة من فكرة الفرصة المتاحةإلول ,الخبرة التعليمية
 وعادة يشترك الطلبة في مثـل       , أو بعد االنتهاء من مهام مطلوب منهم اتمامها        ,اما في بداية الحصة   

ـ   محاوالت حل هذه     لوخال.  و دفاعية عالية   ةهذا النشاط بحماس   ن للمعلـم أن يـشجع      المواقف يمك
مية كأنشطة مصاحبة ومحفـزة  يم المشكالت األكادا استخد إن. عند الطلبة ويعززهاالمهارات الكامنة 

  والتكنولوجيـا  ياضـيات رالو  العلـوم  مكانات العقلية قد أوصت به لجان تطـوير منهـاج         لتنمية اإل 
)AAAS, Project 2061, 1995 (,ــا جــز ــن األء واعتبره ــساً م ــصفاً رئي ــشطة ال                .يةن
  فهي تجذب الفرد بشدة بحيث يجد  ,لى التعامل معها ومحاولة حلهاإة تحرك الفرد افع قوة د أنها-2

  نه ال يتحمل الغموض وال يتوقف عن أ خصائصه أهمفالعقل البشري من  ,نفسه مندفعا لمحاولة الحل
   .ةالبحث والمحاولة عندما يواجه بالتحدي وعدم الوصول الى النتيج

    ن هـذه المـشاكل  أ إلـى ) Rowe, 1985(  قدرتها على التحدي المعرفي للعقل وقد أشار رو-3
  من أفضل المواقف التي  بحل المشكالت والمواقف التي تحتاج إلى مهارات التفكير الناقد والتفكير

  . تتحدى القدرات العقلية المعرفية
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ـ  حيث :  طرح األسئلةاستراتيجية -4  ) Costa & Garmston, 1998( ستونيرى كوسـتا وجارم
كمـا أن مـستويات      طرح األسئلة تغرس في الطلبة معرفة وانشغاال بعادات العقل،           استراتيجيةأن  

  فالمعلم الماهر يـضع أسـئلة        ,دة لمستويات التفكير الذي تثيره    داألسئلة تشغل عمليات معرفية مح    
ث تـستوعب مـستويات التفكيـر عنـد         بهدف إشغال الطلبة بواحدة أو أكثر من عادات العقل، بحي         

  :مثل مستويات متزايدة التعقيد
  
والتي توضع بطريقة تجعل من الممكن استخالص المفاهيم أو المعلومات أو           : أسئلة جميع البيانات   -

  .المشاعر أو التجارب التي اكتسبها الطلبة وخزنوها في الذاكرة
  .لسبب بالنتيجة وتوضع سعيا وراء عالقات ا: أسئلة معالجة البيانات-
   بطريقة تجعل الطلبة يتجاوزون تهتصمم أسئل:  أسئلة التنبؤ والتعميم في الشرح  وتطبيق المفاهيم-

  .المفهوم أو المبدأ، ويستخدمونه في وضع جديد
  
 العصف الـذهني طـرح      استراتيجيةتتضمن   ):(Brainstoming  العصف الذهني  استراتيجية -5

، ويقوم الطلبة بالعمل في     ت مشكال  على صورة  الطلبة بمواقف حياتية  األسئلة المفتوحة، أو مواجهة     
 رهطالب، ويتاح لكل طالب الحرية الكاملة فـي طـرح أفكـا   ) 6-4(مجموعات تعليمية تتكون من    
 العصف الذهني المعلم من تتبع تدفق األفكـار  استراتيجيةحيث تمكن    .وليس مهما جدية هذه األفكار    

كما   التي يذهب إليها الطلبة عند معالجتهم لمشكلة أو موقف ما            التجاهاتا وتفسير   ,في أذهان الطلبة  
 .فكار التي لم يستعدوا لهـا     لأل، وأساليب معالجة الطلبة     همدي ل تساعدهم في معرفة المخزون الذهني    

وعلى المعلم ان يشجع ويبرز كل سلوك يوضح استخدام عادات العقل، وتعتبـر فكـرة المالحظـة                 
كما تـساعدهم    , معنى ادات العقل المرتبطة باستخدام المعلومات بصورة ذات      المنظمة خاصة مع ع   
   ).2002 ,فقهاء ( ن الذهني للطلبةوعلى معرفة المخز

  :وهناك أربعة قوانين تحكم العصف الذهني وهي
.استبعاد النقد ألفكار الطلبة - أ  
. الكم المطلوب في عدد األفكار وغزارتها- ب  
.لحر بين الطلبة في طرح األفكارتشجيع الدوران الذهني ا - ج  
  .)2001 ,جميل ( أفكار تتصف بالجدةوريدت -د
  
تنميـة  ليعتبر أسلوب المناظرة والحوار والنقاش أدوات أساسـية         :  الحوار والنقاش  استراتيجية -6

 اإلشارات بعض )Paul, 1990 (حيث قدم بول ,ياإلبداععادات العقل مثل التفكير الناقد، والتفكير 
 لهم  م أن يدرب الطلبة على فعل ذلك بأن يقد        م إذ يمكن للمعل   ,م هذا المفهوم في غرفة الصف     الستخدا
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ودرجة اسـتخدامها    , أنشطة منظمة ليالحظ باقي المجموعة     ةنماذج وتوجيهات وتدريبات في صور    
 إن القائم بالمالحظة عليه أن يكتب تقريرا عن كل ما         فوفي نهاية الحصة،     للمهارات وعادات العقل،  

الطلبـة لعـادات     استخدامظة  حين طالب في كل مجموعة توكل اليه مهمة مال        ي يتم تع  أن أوحظه،  ال
إن تنمية عادات العقل عنـد       ,ية تقريرا عما الحظه   عملعقل معينة، وفي نهاية الحصة يقدم مالحظ ال       

    اإلبـداع  نسانية علـى  اإلالطلبة يجد فيها الفرد حبا طبيعيا لالستطالع والفضول عن العالم والقدرة            
  .)(Fisher, 1995 خرينوالمشاركة باألفكار عن اآل

  
               يـــرى ديفدســـون): (Cooperative Learning  الـــتعلم التعـــاونياســـتراتيجية -7
)Devidson, 1992 (  أن التعلم التعاوني يحفز التفكير، وبخاصة إذا ما استخدم هذا األسلوب فـي

ت المناقشة، وكيفية طرح    ا إذ إن استخدام  الطلبة لمهار      ,المراحل المختلفة تعليم الطلبة المدارس في     
ان جميعها تحفـز المهـارات      ف،  االجتماعياألسئلة وتبادل األفكار، والتدريب على مهارات التفاعل        

  . لدى الطلبةهالذهنية وتنمي التفكير، وتسهم في رفع مستويات
  
  ءاسـو   افتراضياُ بأن للطالب دوراً يلعبه،     دوارب األ يتضمن مفهوم لع  : األدوار لعب   استراتيجية -8

 فاللعب يعني أنه سيتم تأدية الـدور        ,أكان معبراً فيه عن نفسه، أم عن أحد زمالئه في موقف محدد           
 بنجاح فـي    األدوارفي بيئة آمنة، ويكون فيها الطالب متعاوناً ومتسامحاً، ويؤدي الطالب نشاط لعب             

ه الخصائص والصفات واألهداف واألزمات، ويطور الطالب فيها        غرفة الصف مع مجموعة تشارك    
  . قدراته على التعبير والتفاعل مع اآلخرين، مما يسهم في بناء الثقة في نفسه وقدراته وإمكاناته

  
 أن هنالـك عالقـة      ,أظهرت أعمال البحث التي امتدت سنوات طويلة      : غةل أدوات ال  استراتيجية -9

ـ  األطفالة التي يشتقها    ي فالعمليات المعرف  ,الفكرقوية ومتشابكة بين اللغة و      فـي مفـردات     ةدو موج
               األفعال وتـصريفاتها وبنـاء الجمـل فـي اللغـة، ويعتقـد كـل مـن سـتيرنبرغ  وكاروسـو                     

)Sternberg & Caruso, 1991 (   أن البيئات التي توفر نماذج من اللغة والفكر تسهم فـي بنـاء
، ويتعلم التالميذ بالتفكير والمحاكاة أكثر مـن تعلمهـم          رمعالجة عمليات التفكي   على   األطفالقدرات  

 م، حيث تصدق هذه القاعدة التربوية خاصة في المرحلة األساسية الدنيا، لذا يجدر بأن يكـون               كالبال
ويعتقـد   ,(Costa & Kallick, 2000) التـصرف الـذكي    فـي  قـدوة ومـثال  ان والمعلمالوالد
 على سماع التعبيرات المعرفية في استعماالتهم اليومية األطفالأنه مع تعود   (Beyer, 2001)رباي

من ذاتهم ويمارسونها كجزء مـن       وممارسة العمليات المعرفية المصاحبة لها، تصبح الكلمات جزءا       
  .اًيمع تمكنهم من تعريفها تجريب مفرداتهم الشخصية
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والتحليـل    المالحظة والمعالجة  ستراتيجيةالتتطلب هذه ا  :  للمشكلة ياإلبداع الحل   استراتيجية -10
التركيب والتقويم، وأن يكون الطلبة ذوي حساسية لما يحدث من حولهم من مشكالت ومن مواقف               و

يستحضر في ذهنه من أفكـار      وم الطالب عند مواجهته لمشكلة أو لموقف يوضحه         و حيث يق  ,حياتية
               :اآلتية بالمراحل ستراتيجيةذه اال وقد تمر ه,تتعلق بها، إلى أن يصل إلى حلها إبداعيا

  
  .إيجاد الحقائق - 
  .  الكشف عن المشكلة واألفكار المتعلقة بها- 
  . الكشف عن الحلول، أو البدائل- 
  ).2002 ,جروان(خرآ تقبل الحل أو البحث عن بديل -
 
  تعليم عادات العقل 2.8

  

 فعـادات   , مبدعاً خالقاً وإنساناً في جوهر األمر      إن الغاية من تعليم عادات العقل هي أن يكون المرء         
العقل المنشودة تؤكد بصورة عامة على حب االستطالع والمرونة وطـرح المـشكالت، وصـنع               

 , المخاطرة وسلوكيات أخرى تدعم الفكر النقدي والخـالق        إلىالقرارات والتعرف المنطقي واإلقدام     
قدرات الناس على صنع اختياراتهم بعد الحصول       ومن الخصائص البارزة لجميع هذه القوائم احترام        

   ).(Costa & Kalick, 2003 الفكرية على المعطيات وعلى توجيه سلوكاتهم
:اآلتيأنه يتم تعلم عادات العقل من خالل التخطيط     وكاليكويرى كوستا 

  
ـ  بحيث ينبغي وضع المهارة والـسلوكات المتوقعـة          ,العمل على تأسيس نتاجات تعليمية     -1 ل شكب

   .واضح وصريح
 ويجب أن تكون موضوعات المحتوى تثير األسئلة واألفكـار          , تحديد المحتوى المعرفي للدرس    -2

  :اآلتيةوتفسيرات كثيرة، وتتصف الموضوعات أو األفكار المثيرة لألسئلة بالخصائص 
  . تثير اهتمام الطالب- 
  .درسه توفر للطاب مساراً اليجاد عالقة بين تجاربه والمحتوى الذي سي-
  . تقدم مشكالت لم يتم حلها بعد-
  . واحد ووجهة نظر واحدةر لها أكثر من تفسي-
  .وليست خاصة  معانيها عامة-
  . وثانوية  تتطلب مصادر أولية-
  .من نفس المنظور  لم يتم دراستها سابقاً-
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  : وتشمللمعرفية التي ينبغي ان يمارسها الطالباالعمليات والمهارات  - 3 
  
 ,لتركيـب او ,التفسيرو ,المقارنةو ,التحليلو ,دارة الذات إمهاراة  (مثل   ,لتفكير ومهاراته عمليات ا  -  
  ).عمالانجاز األو ,هداف واضحةأضع وو ,ملتقوياو
 التعـاون ضـمن   و ,اآلخـرين  آراءاحترام  ( مثل ,عمليات التفكير ومهارات التعاون    :المجموعة -  

  ).لتنفيذ المهام المجموعة
  .نجاز الهدف ينبغي تنميتها إلعادات العقل التي -4
يهـدف   و العمليات التـي   أ ,و المهارات أو القيم   أ الدالة على تلك العادات      األفعال واألقوال تقييم   -5

  .ودور الطالب من ضروري تحديد دور المعلم و,الدرس الى تنميتها
   لفرصة لممارسـة   الطلبة ا   وإعطاء ,األسئلة  وإثارة ,دور المعلم من خالل تحديد التطبيق العملي       -6

خـالل   والتفكير من  , والتأمل , نتاجات ملموسة لكي يراها الطلبة     إلىوتحويل التفكير    ,العادة العقلية 
  .طرح االسئلة على الطلبة باكتشاف وتحمل المخاطر

 ,خـرين  واحتـرام آراء اآل    ,المناقشةو ,المبادرة الذاتية و , دور الطالب ممارسة النشاطات عملياً     -7
 ومـن شـأن    ,خـرين التعاطف مع اآل  و , والمشاركة الفعالة  ,فكارالتعبيرعن األ و ,عيالواالستماع ا و

لهـا  يمامهم لغرس هذه العادات وتفع  أن يعملوا على استغالل كل الفرص المتاحة        أالمعلمين الناجحين   
  .(Costa & Kalick, 2003) موقف أيفي 

   
  متطلبات تحقيق عادات العقل 2.9
  

 تقييم ادائـه وتعـديل      رةداإجل تحقيق عادات تشغيل الذهن و     أمن  وفرها  هناك متطلبات ال بد من ت     
  :اآلتيةمن تحقيق الجوانب  دمهاراته الذهنية ال ب

  
  .ستعداد الدائم للتعلماال -1  
  . على الخبرات المختلفةاالنفتاح - 2  
  . الذهنةحترام طاقا - 3  
  .الذهنة رادإنه ال شيء يصعب على أفتراض اتبني  - 4  
  .نسان كمتعلمتبني فكرة تميز اإل - 5  
  .ما في الذهنأسمى  التعلم والتفكير  - 6  
  .النتاجات الواقعية هدف - 7  
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  .ريدأدارته كيف إالذهن في يدي أستطيع  - 8  
  . الذهنإدارةاستثمار ذلك في و ,أساسالذكاء التأملي  - 9  
  :اآلتيةاألساسيات تضمن  التي ت)Self-Management( التنظيم الذاتي استراتيجيةبني  ت-10 
  . الذاتيهفكيرتن المتعلم يعي  أ-   
  .ن المتعلم قادر على التخطيط لعملياته الذهنية أ-   
  .ن المتعلم مسيطر على الموارد المحيطة ويجعلها متاحة أ-   
  .ن المتعلم حساس لما يالقي من تغذية راجعةأ -   
         ).2005عمور، و ,قطامي(ية والمستمرة أن المتعلم لديه القدرة على تقييم ذاته الفور -   

    
  أهمية وجود بيئة لغرس عادات العقل 2.10

  

إذا أريد للطلبة أن يمتلكوا عـادات العقـل    أنه )Costa & Kallick, 2000 (وكاليك يرى كوستا
ي  لهم فرص الوصول إلى  تشكيلة من الموارد الت         ءثرية ومتجاوبة أن تهي     في بيئة  افيجب أن يعملو  

 كما ينبغي أن يكون الصف بيئة مفعمة بالتفكير واالهتمام          ,يمكنهم أن يعالجوها ويجربوها ويراقبوها    
 لخلق جو يستطيع الطالبـة مـن        اآلتيةالناجحون األشكال     ويستخدم المعلمون  ,خرين ومشاعرهم باآل

  :خالله تجربة عادات العقل وممارستها
  
 خاصة بعـد  ,الكافي للطلبة لكي يشاركوا في تعلمهم    يجب على المعلمين إعطاء الوقت       : الصمت -أ  

يجابيا علـى   إ مما ينعكس    , وعدم هيمنة حديث المعلم داخل الصف بشكل كامل        ,طرح األسئلة عليهم  
      .بالتفسيرات واألدلة ويدعمونها األجوبة وايعطحيث تراهم على سبيل المثال الطلبة 

 لمعالجة البيانات عـن     الطلبةلعقل هو إرشادات    هداف غرس عادات ا   أإن أحد   : توفير البيانات  -ب  
 لذا يجب أن تكون البيانات      ,ناء عالقات سببية  بطريق إجراء المقارنات أو التصنيف أو االستدالل أو         

  .متوافرة لهم من أجل أن يعالجوها
:صدار أحكامإ وهناك شكالن للقبول دون , القبول من غير إصدار أحكام- ج   
  أن أفكار الطالب قد تم سماعها وليس بالضرورة فهمها كتسجيل ما قاله ويشير إلى: ـ االعتراف1

. وهذه استجابة سلبية ,الطالب على اللوح كما هو  
 مع المحافظة على القصد الذي يظهر أن         يعني أن المعلم يقوم بإعادة الصياغة      :ـ إعادة الصياغة  2

  . ستالمها وفهمهاارسالة الطالب قد تم 
ـ  أو )تماماً(  المعلم ال يفهم ما يقوله الطالب      أني  ويعن :االستيضاح -د    يـد مـن   ز م إلـى ج  انه يحت

   .)Costa & Kallick, 2000( المعلومات
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  اسبة لتطوير عادات العقلالبيئة الصفية المن  2.11

  

  يرى كوسـتا وكاليـك   وفي ذلك,من أجل تطوير عادات العقل ال بد من توفير بيئة صفية خصبة          و 
Costa & Kallick, 2003)( ـ   أن     :اآلتي البيئة الصفية المناسبة لتطوير عادات العقل تتـصف ب

    
  .في الدافىء الداعم عاطفياً للتعلماالجو الص -1

  . تكون عاملة عند الطالب طيلة الوقتأنحواس يجب الكل  - 2  
  .علية في نفس الوقتاواس ثمينة وقابلة لالستثمار بفحكل ال -3  
  .لقلق الى غرفة الصفر دخول التوتر واحظي -4  
  . المتعة والسعادة مرحب بهما دائماً -5 
  .صولستثمارها وفق األ ونحن موجودون ال, نحن نعي خصائص متعلمينا النمائية -6 
  . لتحقيق االهدافأساس وتفاعله , ضمن مجموعة وفرد,دالمتعلم فر -7 
  .دائماً  متفاعل, المتعلم نشط مشارك -8 
  . التعلمأنشطةهتماماته محور امهارات المتعلم و -9 
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  :الدراسات السابقة

  

طالع الباحث على األدب التربوي تم الحصول على مجموعة من الدراسـات العربيـة              امن خالل   
 وهذه الدراسات تفتح أبواباً وآفاقاً تساعد الباحث فـي          ,واألجنبية التي تناولت موضوع عادات العقل     

  :اآلتي وقد تم ترتيبها على النحو ,األهداف التي يرجوهاالسير قدماً للوصول إلى 
  

  :الدراسات العربية: أوالً

  

 تدريس قائمة على تفعيل عادات العقل       استراتيجية أثر   استقصاءإلى  ) 2010(هدفت دراسة صبري    
 وتـم   , المعرفة والممارسات الغذائية لدى طلبة الصف العاشر األساسي فـي فلـسطين            اكتسابفي  

 سرور الثانويـة ومدرسـة      ةطالبا وطالبة من مدرستي بنات فاطم     ) 122(ة الدراسة من    اختيار عين 
 وقسمت العينة بطريقة عشوائية إلى أربـع        ,عزون الثانوية للبنين التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية      

تم إعداد المادة التعليمية المبنية وفـق تفعيـل         .  شعبة تجريبية من الذكور وأخرى من اإلناث       ,شعب
 ومقياس للمارسات الغذائيـة لمحتـوى الوحـدة الرابعـة            , المعرفة الغذائية  اختبار و ,عادات العقل 

وأظهرت الننتائج وجود أثـر     . من كتاب الصحة والبيئة للصف العاشر األساسي      ) الصحة والتغذية (
ي  ووجـود أثـر ذ     , التدريس القائمة على تفعيل عادات العقل      استراتيجيةح  لذي داللة إحصائية لصا   

  .  بينما لم يوجد أثر ذي داللة إحصائية للتفاعل بينهما,داللة إحصائية لصالح اإلناث
  

 لدى طلبـة الجامعـة   استخداماً عادات العقل األكثر   استقصاءإلى  ) 2009( وهدفت دراسة عربيات    
 حيث تكونت عينة الدراسة من      ,األردنية وعالقتها بمتغيرات الجنس والتخصص والمستوى الدراسي      

طالبا وطالبة من طلبة البكالوريوس في الجامعة األردنية من مستوى السنة الثانيـة والـسنة              ) 994(
وتم تطبيق مقياس عادات العقل الـذي تـم تعريبـه           . الرابعة من الكليات العلمية والطبية واإلنسانية     

الدراسة أن  وأظهرت نتائج    ,عادة عقلية ) 17(فقرة تمثل   ) 68(ردنية والمكون من    وتطويره للبيئة األ  
 ,التمحور حول الـذات   :  لدى طلبة الجامعة األردنية هي على الترتيب       استخداماًعادات العقل األكثر    

إبداء اإلصـغاء   و ,اإلصغاء بفهم وتعاطف  و ,إبداء القيادة و ,بداء المثابرة إو ,ستخدام كافة الحواس  وا
البناء علـى   و ,األسئلةطرح  و ,ةالتحكم باالندفاعي و ,التفكير بمرونة و ,ستخدام حس الفكاهة  وا ,النشط

 ,تحري الدقة و ,عنهامتالك الحيوية والتعبير    وا ,اإلبداعو ,خبرات الدهشة و ,المعرفة والخبرة السابقة  
حـصائية  إوأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللـة        . ستخدام لغة وفكر دقيقين   وا ,التفكير بالتفكير و

على مقياس عادات العقل تعزى للجنس لـصالح  ناث   الذكور ومتوسطات أداء اإل    ءبين متوسطات أدا  
 على بعـض عـادات      الدراسي ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص          ,اإلناث
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 وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى الدراسي لـصالح طلبـة               ,العقل
  ".تحري الدقة"السنة الرابعة على عادة عقلية واحدة هي 

  
متالك عادات العقل والفاعليـة الذاتيـة لـدى         ا درجة   استقصاءإلى  ) 2008(ت دراسة حجات    وهدف

ختيار عينـة عـشوائية طبقيـة       ا وتم   ,رتباطها ببعض المتغيرات الديموغرافية   ا و ,الطلبة في األردن  
ـ   ,ساسيطالب وطالبة من الصفين السابع والعاشر األ      ) 1000(مكونة من    : ن همـا  ي واستخدم مقياس
أشارت نتائج الدراسة إلـى أن عـادات العقـل      حيث   ، ومقياس الفاعلية الذاتية   ,دات العقل مقياس عا 

وصت الباحثة بعقد دورات تدريبية للمعلمين فـي المراحـل          أ و ,متالك مرتفعة احصلت على درجة    
تمكينهم من فهم أعمق لعادات العقل والفاعلية الذاتية ومجاالت تطبيقهما في            الدراسية المختلفة بهدف  

 وتنمية الثقة لديهم مـن قبـل المعلميـين واإلداريـين           ,لصف والتركيز على الجانب النفسي للطلبة     ا
  .والمرشدين التربويين

  
فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى عادات العقل فـي تنميـة           " بعنوان  ) 2007(وفي دراسة الكركي    

دريبي في تنمية التفكير الناقد لدى      بهدف تقصي فاعلية البرنامج الت    ". التفكير الناقد لدى طلبة الجامعة    
طالبا وطالبة من طلبة الـسنة األولـى فـي          ) 60( راد عينة الدراسة  أفطلبة الجامعة حيث بلغ عدد      

) 26( وتجريبية تكونـت مـن       ,طالبا) 24( قسموا إلى مجموعتين ضابطة تكونت من        ,جامعة مؤتة 
وأظهـرت نتـائج    .  كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقـد     اختبار حيث طبق على المجموعتين      ,طالبة

جود أثر ذي داللة إحصائية في تنميـة مهـارة          و و ,حصائية للبرنامج إالدراسة وجود أثر ذي داللة      
  .ناثستقراء تبعا للتفاعل بين المجموعة والجنس وذلك لصالح اإلاال
  
لى عادات العقل   إتدريبي مستند    فاعلية برنامج    استقصاءلى  إبدراسة هدفت    ) 2006( قامت ثابت   و

 أعـدت   حيث ,طفال الروضة أ لدى عينة من     االجتماعيستطالع المعرفي والذكاء    في تنمية حب اإل   
 ,ستطالع المعرفي المـصور ألطفـال الروضـة       أحدهما لقياس حب اإل    ,الباحثة مقياسين مصورين  

طفال  ) 38( الدراسة من   وتألف أفراد   . طفال الروضة  المصور أل  االجتماعيواآلخر مقياس الذكاء    
 ومجموعة ضابطة   , طفال  )18( لى مجموعة تجريبية مكونة من      إ تم توزيعهم    ,من أطفال الروضة  

ة فـي   أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق لصالح أفراد المجموعة التجريبي ,طفال ) 20( مكونة من   
 دالـة    ذات  فـروق  لم تظهـر  و ,االجتماعيمستوى الذكاء    وفي   ,مستوى حب االستطالع المعرفي   

ـ     ,ستطالع المعرفي ل من مستوى حب اال    حصائيا تبعا لمتغير الجنس على ك     إ ذكاء  وفي مـستوى ال
     .حصائيا للتفاعل بين متغيري المجموعة والجنسإى عدم وجود فروق دالة إلضافة إ ,االجتماعي
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بـة الـصف    طل عادات العقل الشائعة لـدى       استقصاءلى  إوالتي هدفت    ) 2006( أما دراسة نوفل    
 ولتحقيق هذا الهدف فقد تـم تطبيـق         ,درن العليا في مدارس وكالة الغوث في األ       السادس األساسي 

عادة من عادات العقل على عينـة الدراسـة         )16( فقرة تمثل    )80(مقياس عادات العقل المكون من      
 في ثالثة   ) متدن , متوسط ,عال( طالبا وطالبة يمثلون مستويات التحصيل الثالثة        )834(المكونة من   

ن أكثر عـادات العقـل      أوقد أظهرت نتائج الدراسة     . سع والثامن امستويات دراسية هي العاشر والت    
 واالستعداد  ,الكفاح من أجل الدقة   و ,المثابرةو ,التحكم بالتهور : شيوعا لدى الطلبة هي على الترتيب     

ظهرت نتائج الدراسة عـدم     أا  كم ,صغاء بتفهم وتعاطف   واإل ,التفكير التبادلي  و ,الدائم للتعلم المستمر  
  . ومتغير التحصيل ومتغير المستوى الدراسي, عادات العقل تعزى للجنساكتسابوجود فروق في 

  
لى معرفة أثر برنامج تدريبي قائم على عادات العقل وفق          إالتي هدفت   ) 2005 ( الرابغي وأما دراسة 

.  بالـسعودية  ية الصف األول الثانو   لدى عينة من طلب    نجازنظرية كوستا في التفكير على دافعية اإل      
طالبا ) 74( وتألفت أفراد العينة من      ,نجاز المقنن على البيئة السعودية    وأعد الباحث مقياس دافعية اإل    

 ومجموعـة   ,طالبـا ) 37(لى مجموعة تجريبية مكونة مـن       إ تم توزيعهم    ,من طالب األول الثانوي   
 وجود فـروق دالـة لـصالح المجموعـة           وأظهرت نتائج الدراسة   ,طالبا) 37(ضابطة مكونة من    

  .نجازالتجريبية في دافعية اإل
  

   فاعلية برنامج تدريبي قائم على عادات العقلاستقصاءلى إبدراسة هدفت ) 2005(وقامت عمور 
طالبا وطالبة مـن طلبـة      ) 160( لدى عينة مكونة من      ياإلبداعفي مواقف حياتية في تنمية التفكير       

 ثم تشكلت   ,طالبة ) 35(  و ,طالبا ) 45( نت المجموعة التجريبية من      تكو ,الصف السادس األساسي  
حـصائية  إلى وجود فروق ذات داللـة       إ أسفرت نتائج الدراسة     ,المجموعة الضابطة من العدد نفسه    

 تـورنس للتفكيـر     اختبـار لصالح أفراد المجموعة التجريبية الذين خضعوا للبرنامج التدريبي على          
  .حصائية تعزى الى متغير الجنسإ فيما لم تظهر فروق ذات داللة ,)ةالصورة اللفظي( ياإلبداع
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  :الدراسات األجنبية: ثانياً
                  

نسجاما وتكامال مع عادات العقل إبعنوان بناء مجتمع تعلم أكثر  (Costa, 2007)في دراسة قام بها 
أساليب التقييم والظروف المناسبة للمدرسة     ستعراض استراتيجيات التعليم و   اباالضافة إلى   ) 16(الـ  

لذا فقد تم تقديم برنامج     . يصال هذه الخصائص وتعليمها للطلبة والراشدين     من أجل تطوير طريقة إل    
تطـوير رؤيـة مـشتركة      و , نتائجه تمييز عادات العقل الستة عـشر        من تعليمي لعادات العقل كان   

مل بين العادات العقلية وإدخالها في كل المواضـيع         التكاو ,للمخرجات المأمولة من المدرسة المثالية    
 عليا وأمـرا أساسـيا وأولويتهـا        ةخلق بيئة مدرسية تجعل من التفكير قيم      و ,والمجاالت المدرسية 

التعرف إلى مجموعة من االستراتيجيات التدريسية التي تعمل على خرط المتعلمـين فـي              و ,األولى
  .العادات العقلية وتعزيزها وتحسينها

 
بعنوان عادات العقل وثقافة الغرفة الصفية واسـتخدام   Adams, 2006)(مز دي دراسة قام بها آوف

 كان هدف الدراسة طرح العديد من األسئلة حول مـضاعفات           ,)البور بوينت   ( العروض التقديمية   
 كـون العـروض     ,من أجل تقديم المعلومات والمعرفة    ) البور بوينت ( استخدام العروض التقديمية    

أصبحت طريقة مفضلة في التواصل وتقديم المعلومات ومشاركتها سـواء      )  بوينت   رالبو( ديمية  التق
 وتحـاول   , أثناء الورشات التدريبية    في في قاعات المحاضرات أم الغرف الصفية المدرسية أو حتى        

عادة المعلمين إلى إ  ) البور بوينت   ( أن تتحقق من الطريقة التي يدفع فيها برنامج العرض التقديمي           
 الكيفية التي يتم فيها تقديم هذه المعرفة للطلبـة          التالي وب , معينة ةتشكيل المعرفة والمعلومات بطريق   

تـدعم أسـلوبا    ) البور بوينت   ( وقد اقترحت الدراسات أن العروض التقديمية       . في الغرف الصفية  
 الفهم التفسيري   اكتساب و تعليميا ومعرفيا غير متوافق مع كل من نمو مهارات التفكير التحليلية العليا           

 وأن اللجوء إلى تقديم هذه األشكال المحددة من المعرفة والـربط بـين              ,الذي تدعو له عادات العقل    
  .عروض يقرره المعلم وطبيعة الموضوع الذي يود المعلم تقديمهالالمعلومات من خالل 

 
. بارة عن عـادة عقليـة  بدراسة بعنوان عملية البحث لدى المعلم ع Ritchie, 2006)(وقام ريتشي 

 كـان   ,ندماج المعلمين في عملية البحوث التعليميـة      اتصف هذه الدراسة األطر النظرية التي تفعل        
 والتحقـق   , ومقابالت عميقة  ,)نترنت  اإل( تصميم البحث يتضمن مسحا باستخدام الشبكة العنكبوتية        

اسة هـم معلمـون حـاليون أو    المشاركون في الدرو ,من التقارير التي كتبها المعلمون عن البحوث    
الهدف من الدراسة معرفـة كيـف يمكـن         و , أثناء حياتهم المهنية    في سابقون قاموا بإجراء بحث ما    

 وتوصلت الدراسة إلى أن العديد مـن المـساقات          ,لعملية البحث لدى المعلمين أن تصبح عادة عقلية       
 أن القليل مـن المعلمـين فقـط         تتطلب من المعلمين أن يجروا بحثا من أجل استكمال متطلباتها إال          

يتطوعون في المشاركة في البحوث كوسيلة من أجل الحصول على المعرفة والمعلومات عن التعلم              
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نجد أن لهذه الدراسة تطبيقات تخص المربين الذين يسعون إلى تـشجيع المعلمـين علـى                . والتعليم
دعم الالزم مـن أجـل إجـراء         وقدمت هذه الدراسة معلومات عن الثقافة والمناخ وال        ,إجراء بحوث 

تشير النتائج إلى أن البدء في البحوث واالستمرار بهـا          و ,المعلمين ألبحاثهم واالستمرار في عقدها    
يتطلب بشكل أساسي نقلة نوعية في الثقافة السائدة بين المعلمين نحو العمل الجماعي التعاوني بـدال                

  .من العمل الفردي التنافسي
  

في جامعة كويزالند المركزية بدراسة بعنوان وضـع نظريـات    (Campbell, 2006)وقام كامبل 
كان الموضوع الرئيسي لهذه الدراسة هو أن العـادات         . عتبارها إطارا للتعلم  احول العادات العقلية ب   

 . زالت تقدم على شكل هيكل من المعرفة رغم أهميتها في كيفية تعلم المتعلمين النـاجحين               ماالعقلية  
 حيث  ،ة أن تستطلع أسس العادات العقلية وربطها بنظريات التعلم الموجودة حاليا          حاولت هذه الدراس  

 المستخدمة للحـصول علـى ذروة       يةسلوكات الذك الوجد أن عادات العقل األسلوب األمثل في تعليم         
وأنهـا تـساعد    .  والمهنية والعالقات  األكاديميةاألداء في حل المشكالت وتنظيم التعلم في األوضاع         

 ولـدى   ,يجاد حلول في عالقاتهم وفي أماكن عملهـم مـستقبال         إ و ين على تنظيم أنفسهم ذاتياً    المتعلم
معرفة التغييرات العالمية وهيمنة اقتصاد المعرفة فإن هذا يتطلب من المدارس أن تتبنى ممارسـات               

     حـل المـشكالت     ات مثـل  ضافة إلى التعلم من الكتاب وتعلـم مهـار         باإل ,جديدة وأوليات مختلفة  
  .ة والتواصلية والعمل بروح الفريقياإلبداعهنالك دعوات إلى تدريس مجموعة من المهارات و
  
إلى فهـم  " ستخدام عادات العقل لتحسين الكتابة ا"  بعنوان )Schwertner,  2005(هدفت دراسة و

 ,نـشاء والكتابـة    وتحديد فاعلية تطبيق عادات العقل ضمن مناهج التدريس لمـادة اإل           ,عادات العقل 
طالبا  ) 80( وقد تكونت عينة الدراسة من       ,والبحث في تضمين عادات العقل في المناهج التدريسية       

تم تقسيمهم الى خمس مجموعات وتم توزيع بطاقات مواضيع اإلنشاء المستندة إلى عـادات العقـل                
 , والـتحكم بـالتهور    ,المثابرة( على الطلبة وقد تضمنت البطاقات عادات العقل الست عشرة وهي           

 ,جـل الدقـة   أ والكفـاح مـن      , والتفكير فوق المعرفي   , والتفكير بمرونة  ,واإلصغاء بتفهم وتعاطف  
 , والتفكير بوضـوح ودقـة  ,وضاع جديدةأ وتطبيق المعارف الماضية على ,جل الدقةأوالتساؤل من  

 واإلقـدام علـى     ,ستجابة بدهـشة ورهبـة     واال ,بتكار واال ,وجمع البيانات باستخدام جميع الحواس    
  ).ستعداد الدائم للتعلم المستمر واال, والتفكير التبادلي,يجاد الدعابةإ و,خاطرالم
   

بهدف معرفة " تأثير عادات العقل على تحصيل الطلبة" بعنوان ) Khoon, 2005(وفي دراسة كون 
) 163(حيث تكونت عينة الدراسة مـن       . أثر عادات العقل في التحصيل لدى طلبة المدارس الثانوية        

 وقد نفذت الدراسة على مدار شهر شباط إلى نيـسان           ,في سنغافورة   طلبة مدرسة الثانوية   طالبا من 



42 
  

 الطلبة الى مجموعتين مجموعة المعالجة التي ركزت علـى تعلـيم عـادات العقـل                محيث تم تقسي  
وات لتقيـيم   أدومهارات التفكير وعلى دمجها مع المنهاج والمجموعة الضابطة وقد استخدم الباحث            

 , مهارات التفكير الناقـد    اختبار و تقييم المجموعة للتفكير المنطقي     وهي تفكير لدى الطلبة  مهارات ال 
لى عادات  إلجة التي تعرضت    امجموعة المع الن مهارات التفكير لدى طلبة      أوقد دلت نتائج الدراسة     

 حيث أظهروا تحسنا في المواضيع التـي        ,العقل تحسنت بشكل ملحوظ مقارنة بالمجموعة الضابطة      
 , إال في الفيزيـاء ختالفا هاماًا ولكنهم لم يظهروا ,ات التفكير المنطقي والناقد  اختبارتبروا فيها في    اخ

  .مما يظهر أن عادات العقل أثرت على أداء الطالب
 

دراسة بعنوان عـادات العقـل كمنهـاج    بعمل ) (Johnson, et.al, 2005ه ؤ جوهانزو وزمالوقام
حيث تم وضع وتنقيح منهاج من قبل مجموعة  ) Vermont(نت لمجتمع المدرسة الثانوية في فيرمو

 وعرض على المؤسسات التي تعمل في مجال        , مبني على عادات العقل    )فيرمونت(من الباحثيين في    
 قبل استشاريون اللغة     تم تقييمها من   ستخدامها في تلك المرافق والمؤسسات لمدة عام        ا وبعد   ,التنمية

  وفقا لتلـك الطريقـة     تقديم المناهج الدراسية  ارت الدراسة المكانية    حيث أش ) فيرمونت(والتعلم في   
 تطبيـق هـذا     وأن. المختلفةتطبيقها على أي مؤسسة تعليمية تعنى بالمراحل الدراسية         بحيث يمكن   

 ,هـا سـتمرار في  االوتحسين التوظيف   و , دعم التكامل الناجح في المجتمع المدرسي       أدى إلى  المنهاج
 من  ةبناء فهم من خالل تطبيق مجموع     و ,ين الناجحين مع المجتمع باختيارهم    تحسين ارتباط المتعلم  و

  . في المجتمعةخارجيال و الداخليةتحسين التعاون في المرافقو ,المهارات الجديدة
  

تبادل المعلومات " بدراسة بعنوان  (Lepage & Robinson, 2005)وقام كل من ليبج وروبنسون 
توضـح هـذه    " لتطور بعادات العقل المرتبطة بتعليم المعلم الفعـال         والنقاش باستخدام الكمبيوتر وا   

ن الذين ليس لديهم    و يطور المعلم  نالدراسة أن التربويين في الوقت الحالي يركزون على ضرورة أ         
يبحـث  . من أجل أن يصبحوا معلمين فـاعلين      ) ملأمثل الت (خبرة في التعليم بعض العادات العقلية       

ت تعليمية بإمكانها مساعدة المعلمين بسرعة في مجـال تعلـم أول            ااتيجيسترا عن   ونهؤالء التربوي 
ولقد تم التوصل في هذه الدراسة إلى أن االلتقاء عبر الحاسوب يمكن أن يمثـل أداة                .  وفهمها مهمة

 إال أنها أيضا تعمق عـادات العقـل         ,تعليمية تساعد على فهم محتوى الدرس التعليمي بشكل أفضل        
  .ن إلى تغييرهاوي يسعى التربويالتو  وترسخهانفسها

  

توظيف : بدراسة بعنوان النزعة أو التوجه الديناميكي نحو تقييم القراءة ) Eva, 2002( قامت إيفا و
ثر توظيف الـدليل مـا      أ اختبار حيث هدفت الى     , تقويم القراءة  اختبارالدليل ما وراء المعرفي في      

مـن طلبـة     ) 300(  تكونت عينة الدراسة من      ,وراء المعرفي المكتوب كأداة لتنشيط عادات العقل      
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 فيما دربت   , والمجموعة الضابطة لم تتلق تدريبا     , تم توظيف الدليل ما وراء المعرفي      ,الصف الرابع 
 وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحـصائية         ,المجموعة الثالثة على تعليمات المحتوى    

لـى تـشجيع    إضافة  إ , المتعلمين في المهمات القرائية    ولى من حيث أداء   لصالح أفراد المجموعة األ   
  .فرص المتعلمين في االندماج

  
المرحلـة األولـى   : تشجيع عادات العقل" بعنوان  (Stirling, 2001)هدفت الدراسة التي أجراها و

ـ              "لمدارس الملكة اليزابيث     رس داتهدف الى أي مدى يحقق تكامل عادات العقل لدى الطلبة فـي م
 لـى إ تعرفال عن  فضالً, والناقدياإلبداعزابيث من حل المشكالت من خالل تنمية التفكير     الملكة الي 

ولتحقيـق أهـداف     .مساهمة عادات العقل في تغير أساليب التعلم ضمن السياقات التعليمية المختلفة          
بلي  ق اختباركساب الطلبة عادات العقل وقد تم إجراء        ا تم تطبيق برنامج تدريبي يهدف الى        ,الدراسة

وبعدي لمعرفة مستوى التغير في تحصيل الطلبة من خالل تنمية عادات العقـل ضـمن المنـاهج                 
 وقد تكونت عينة    ,الدراسية ومعرفة مدى التغير في األساليب التدريسية للمعلمين بعد تطبيق البرنامج          

 وتمت مراعـاة تطبيـق أنـشطة متفاوتـه          ,ول ولغاية الصف السادس   الدراسة من طلبة الصف األ    
وأظهـرت النتـائج     . للصف الدراسي الذي ينتمي إليه الطالب      المستوى في البرنامج التدريبي وفقاً    

لى عادات العقل في إكساب الطلبة السلوكات الذكية فـي عمليـة            إفعالية البرنامج التدريبي المستند     
 األكاديمي   كما بينت فعالية تضمين عادات العقل ضمن المناهج الدراسية في تحسين التحصيل            ,التعلم

عتيادي وتحسين قدرة الطلبة على حل المشكالت والتحول مـن أسـلوب            للطلبة وتطوير سلوكهم اإل   
ويقـوم المعلمـون    ,التعلم التقليدي الى التعلم الذاتي والحصول على نتاجات ومخرجات تعلم فعالـة          

  .بتحسين أساليب التعليم المتبعة
  

تطـوير   فـي   استخدام بطاقات عادات العقللىإالتي هدفت ) Anderson, 2001(وهدفت دراسة 
عادات العقل الست عشرة وتطوير المهارات اللغوية للطلبة من خالل تطبيق أنشطة تدريبية مستندة              

 Hoppersوقد تكونت عينة الدراسة من طلبـة مدرسـة هـوبرز كروسـنج     . لى عادات العقلإ

Crossing   لـى  إ وقد تم تقـسيم الطلبـة        .سنة) 14ـ12(ستراليا حيث تراوحت أعمارهم بين      أ في
مجموعتين بهدف تعليم الطلبة عادات العقل الست عشرة وكيفية تطوير المهارات اللغوية من خالل              

وقد أظهرت نتائج الدراسة فعالية البرنامج التدريبي وأنـشطته         . البطاقات وفق أنشطة تدريبية فعالة    
تهم اللغوية من خالل استخدام بطاقـات        الطلبة عادات العقل وفي تحسين قدراتهم ومهارا       اكتسابفي  

 كما بينت النتائج فعالية دمج عادات العقل وتضمينها في المناهج الدراسية في قدرتهم              ,عادات العقل 
 تطبيقها ضمن البيئة المدرسية وخارجها مما أكسبهم السلوك الـذكي فـي مختلـف الـسياقات      على

  .ة ضمن المجتمعاالجتماعي
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حدى عادات العقـل المهمـة   إدراسة عن ) Mc Gowen & Tall, 2001(وأجرى مك جون وتال 
هـدفت الدراسـة الـى      " فعال االتساق وثبات ردود األ    ,التفكير المرن " وهي التفكير المرن بعنوان     

الكشف عن تصنيف الطالب حسب اإلمكانات التطويرية أو العالجية مع وجود منهاج قـائم علـى                
 , من جامعة ورويـك فـي المملكـة المتحـدة          طالباً) 26 (حيث بلغت عينة الدراسة   . التفكير المرن 

حيـث دلـت     .جابات المتعددة ات القائمة على األسئلة ذات اإل     ختبارواستخدم الباحثان المقابالت واال   
 وأن التفكيـر    ,ستراتيجيات التفكير ا عدم التفكير بمرونة يؤدي الى التجزئة في          أن لىإنتائج الدراسة   

ملية التفكير وأن التفكير المرن باعتباره إحدى عـادات العقـل يعنـي              أوسع لع  بمرونة يعطي شكالً  
 وأن التفكير بمرونة وسيلة للقـدرة       ,تصرف بشكل ذكي عند مواجهة المشاكل     لمتالك ترتيب حيال ا   ا

وأن الطلبة الذين لديهم القدرة علـى       . على التجدد وإعادة إصالح األفكار ليصبح الطالب أكثر ذكاء        
هم القدرة على التحكم وتغيير إجابتهم عندما يستقبلون معلومات إضافية ويتعاملون           التفكير بمرونة لدي  

  . ئمة ومتى تحتاج الى تفاصيل دقيقة مالستراتيجية ومتى تكون اال,مع النشاطات القوية والضعيفة
  
       دراسـة بعنـوان   ) (Project 64, 2001أجرى الطاقم العامل في مـشروع الملكـة اليزابيـث    و
الحظ الطاقم العامل في    . " الملكة اليزابيث لتشجيع عادات العقل ضمن بحوث التعلم والتعليم         مشروع"

 عندما ال تنجح األمـور بـسرعة        ستسالم سريعاً لى اال إمدرسة الملكة اليزابيث أن المتعلمين يميلون       
لتعرف إلى   كما الحظوا أن المتعلمين يفتقرون إلى الفضول الطبيعي في ا          ,وبالطريقة التي يتوقعونها  

 وفي سـاحة    , وعدم قدرتهم على حل المسائل وحدهم مستقلين في الغرف الصفية          ,الحياة من حولهم  
وقرروا أن يتفحصوا العادات العقلية لدى المتعلمين والتي تساعدهم         .  أو في عملهم المدرسي    ,اللعب

ـ      . على التغلب على السرعة وهي سمة الحياة المعاصرة        ة الملكـة   تكون مجتمع الدراسة مـن طلب
قـاموا  و. ة والثقافيـة  االجتماعيختالف بيئاتهم   االيزابيث والتي تضم خليط متسع من المتعلمين على         

 في  ,س بها المعلمون في مدرسة الملكة اليزابيث       للطريقة التي يدر    وتقدم إطاراً  , عادة )16(بتدريس  
ية قـاموا بـالتركيز     ر وعلى أسس شه   , عادات )8(المرحلة األولى من هذا المشروع قاموا بتدريس        

 ,جازفـة المـسؤولة   م وال , والتفكير المستقل  ,لدقة والتحديد ا وتفقد   ,إدارة التسرع : لعلى سلوكات مث  
 والمرونـة فـي     , والمثـابرة  , واالستماع بإنصات وتعاطف وتفهم    ,ستجابة للتساؤالت والغرابة  واال

 الصف مـن أجـل مناقـشة        واجتمع المعلمون في نهاية كل شهر مع المجموعة التي تشبه         . التفكير
كما تم وضع البرامج    .  من هذه المفاهيم   ونلمتعلماالعادات التي يتم تعليمها ووضع خطة لكي يتمكن         

هالي وشجعوهم   وأيضا توجهوا نحو األ    ,ستخدام هذه العادات وإدراكها   افي المدرسة لكي تشجع على      
 , إلى ما يجري في المدرسـة      وأصبحت العادات العقلية طريقة للنظر    . على مساعدتهم في المشروع   

  ,لقد مكنت هذه العادات األفراد من أن يصبحوا محترفين في حل المشكالت ومسؤولين عـن ذلـك                
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وقد انتقل التركيز في عملية التعلم والتعليم بعيدا عن المعلم إلى الطالب وأتاح لهم فرصـة لينمـوا                  
  .أنفسهم ويتعلموا من خالل مبادراتهم الذاتية

  
تنمية عـادات  " في جامعة كاليفورنيا الحكوميه دراسة تحت عنوان )(Costa, 2001 كوستا أجرىو

  إلـى  حيث هدفت هـذه الدراسـه      ." والعمل ة والحيا ةلدى الطفل في المدرس   ) عادات العقل ( النجاح  
 وهي العـادات التـي      ,طفالهمأيجابيه في التعلم وتعزيزها لدى      مساعدة الوالدين على فهم العادات اإل     

ن أظهر عدد كبير من البحوث      ألقد   . بشكل عام  ة والعمل والحيا  ة على النجاح في المدرس    ستساعدهم
          و سـمات محـدده    أ يتمتعـون بخـصائص      ةي مجال من مجاالت الحيـا     أشخاص الناجحين في    األ
سـتراتيجيات   واال , عادة من عادات النجـاح     )12(كانت نتائج الدراسه التوصل الى    ). عادات عقليه (

 والطرق التي تتيح مراقبة الطالب      ,ية هذه العادات في المتعلمين    معد المربين واآلباء على تن    التي تسا 
ـ  أ ة الوحيد ةنها القائم أ ة وال يعني إدراج هذه العادات في قائمة واحد        ,دائهأوهو يتحسن في      ةو الكامل

 قـدرات   كتشاف المزيد من المؤشرات عـن نمـاء       إ وسيتم   ,العقلولكننا نستعمل المزيد عن عادات      
بـتفهم   صـغاء لآلخـرين  اإلو ,التحكم بالتهورو ,ةالمثابر :وهذه العادات هي. التفكير لدى المتعلمين 

 ,جـل الدقـه   أالكفاح مـن    و ,)ما وراء المعرفه  (التفكير حول التفكير    و ,التفكير بمرونه و ,وتعاطف
ـ و ,ةوضاع جديد أ على   ةتطبيق المعارف السابق  و , وطرح المشكالت  ,التساؤلو ل بوضـوح   التواص

  .ستجابه بدهشه ورهبهاإلو , اإلبداعو ,جمع البيانات باستخدام جميع الحواسو ,ودقه
  

الفنون " بدراسة بعنوان) Burton & Horrowitz & Abeles, 1999(رزلوقام بيرتن وهوايز وايب
عقـل  يجابية للفنون مع الطلبة وتحديد عادات ال      بهدف الكشف عن اآلثار اإل    "يجابية  وعادات العقل اإل  

حيث تكونت عينـة    .  وإن كان لهذه العادات أثر على التعلم       ,التي يمكن تنميتها من خالل تعلم الفنون      
) 18( وطالبة يمثلون الصف الرابع والخامس والـسابع والثـامن فـي             طالباً) 2046(الدراسة من   

ـ  موقـد اسـتخد   . مدرسة حكومية في نيويورك وكونيكتيكت وفرجينيا وكارولينا الجنوبية        احثون  الب
ات لتقييم البيئة المدرسـية وتـصورات       اختبار و ,ياس مهارات التفكير والعادات العقلية    قات ل اختبار

جراء مقابالت  إ كما تم    , نحو الفنون  االتجاهاتو. سلوك الطلبة والممارسات الفنية في الغرف الصفية      
قبة الحصص   وتمت مرا  ,داريين والمدرسين من جميع التخصصات    ن والمسؤولين اإل  صصيختمع الم 

وقد دلت نتائج الدراسة على أن الطلبة ذوي الخبرة األكثـر فـي مجـال               .  أثناء التنفيذ   في الدراسية
 والتعبير وحل المشكالت وأن لعادات العقـل        اإلبداعات  اختبارالفنون حصلوا على أعلى النتائج في       

  .أثرا على تعلم الطلبة
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المدارس " دراسة بعنوان ) (Ministry of education , 1998أجرى فريق من الباحثين في كندا و
 حيث هدفت إلى جمع األدلة عن عادات العقـل الخاصـة            ," عادات العقل الخاصة بالطلبة    :الثانوية
 وقد طلب من الطلبة أن يقرؤوا ويستجيبوا لحكاية رمزية قصيرة           ,تفكير الناقد لديهم  ل وتقييم ا  ,بالطلبة

ناية وأن يوضحوا ما يعنيه لهـم وأن يـشرحوا أفكـارهم            حيث شجع الطلبة على التفكير بالنص بع      
 وتضمن ذلك جوانب ذات عالقة بالتفكير والقراءة والكتابة وأشارت النتائج إلى وجود عادات              ,بتمعن

 ووجـد  ,العقل لدى بعض الطلبة من الجنسين في سن الثالثة عشرة والسادسة وأنها تتطور مع العمر         
منهم لديهم تفكيـر    %) 20(ح و ة عشرة يزودون بالمعنى الواض    من الطلبة في سن الثالث    %) 58(أن  
 كما كان سن  ,ناقد

 .منهم لديهم تفكيرناقد%) 39( و, السادسة عشرة يزودون بالمعنى الواضح

  
تدريس مادة العلوم بطريقة جيدة لطلبـة الـصف   " دراسة بعنوان  ) Penny, 1997(وأجرى بيني 

  هدفت الدراسة الى الكـشف عـن      " لتدريس أكثر فعالية   2061ستخدام المشروع   االثامن عن طريق    
) 35( وأجريت الدراسـة علـى       , على فعالية تدريس العلوم في الصفوف      2061أثر تطبيق مشروع    

 اسـتخدم   ,معلمين) 6( و   ةمعلم) 29( من معلمي الصف الثامن في مدارس شيكاغو كان منهم           لماًعم
 وأظهرت نتائج الدراسة    ,مشتركين إلجراء الدراسة  أسلوب الدورات والمقابالت الشخصية للمعلمين ال     

 وعادات العقل التـي وردت      2061أهمية الدورات التدريبية للمعلمين في شرح كيفية دمج مشروع          
 كمـا عملـت     , وكتابتـه  فيه في صفوف العلوم وذلك لالرتقاء في مستوى الطالب في قراءة العلوم           

الذين يشرحون هذه الدورات فـي تـسهيل عمـل          الدورات التدريبية على خلق تحد كبير للمعلمين        
 حيث خضعوا ألنشطة وبرامج لتطبيـق الـدروس         , وتبسيطه المعلمين المشاركين في هذه الدورات    

ولفهم مادة العلـوم فهمـا       والمناهج بشكل عملي للتأكيد عن مدى فهمهم لهذه األسباب المهمة للطلبة          
 للمعلمين من حيث االستفادة من أصـول        2061 كما أظهرت الدراسة أهمية مشروع       , وفعاال  جيدا

التربية في تصميم إطار جيد للدروس والمناهج وتزويدهم بالمهارة والمعرفة التي من شـأنها دمـج                
  . بمرحلة تنفيذ وتطوير تدريس مادة العلوم في الصفوف2061مشروع 

  
م بحث كيـف   في هذه الدراسة ت,بدراسة حول عادات العقل العلمية) Moony, 1997(قامت موني 

 تكونت عينة الدراسة من     ,ستفادة من خبرات العلماء الشباب في حركة تطوير مناهج العلوم         يمكن اال 
نهم يمتلكون معرفة علميـة دقيقـة       أطالب من طلبة المدارس الثانوية الذين تم تصنيفهم على          ) 10(

  دراسـة دور أساسـي    كـشفت ال  . لى امتالكهم ومعرفتهم بعادات العقل العلمية     إضافة   باإل ,بالمنهاج
 حيـث وجـد أن      ,وفعال جدا لعادات العقل العلمية في النجاح الذي تم تحقيقه لهؤالء العلماء الشبان            

. ة والعالقات األسرية الجيدة والمريحة واآلمنة فـي البيـت         يئ الب  من العادات العقلية العلمية تطورت   
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إعادة هيكلـة هـذه البـرامج فـي         دراج عادات العقل في تعليم العلوم و      إوأوصت الدراسة بأن يتم     
عطـاء  إ و ,عادة هيكلة المناهج لدمج المرح واللعب لفتـرات طويلـة يحـددها الطفـل             إالمدارس و 

  .المسؤوليات والثقة والدعم العاطفي لألطفال
 
ة تحديد  حاولت هذه الدراس, كموطن للعقلةدراسة بعنوان المدرس) Costa, 1990( أجرى كوستاو

 وتقدم الدراسـة    , وتعريفها  مواقف واتجاهات المعلمين وخبراتهم في التعليم      علىالعوامل التي تؤثر    
رؤيـة  ال  وهي تعريفا بثالثة ظروف مدرسية يمكن أن تسهل النماء الفكري لكل من المعلم والطالب            

لى العملية التدريسية على أنها جزء ال يتجـزأ مـن           إالنظر  و ,مشتركة عن المدرسة كموطن للعقل    ال
تم التحقق من الظـرف األول فـي        . النطر الى المدرسة على أنها مجتمع متكامل      و ,محتوى المنهاح 

 , والـسياسات والممارسـات    , وتطور الفلسفات المختلفـة    ,نسانيمان بالقدرات الفكرية لإل   ضوء اإل 
.  والدعم الالزم  , والتواصل مع اآلخرين   ,والوقوف في وجه المشتتات والعوائق وعدم االستسالم لها       

التواصل المفتـوح  و , واتخاذ القرارات,الثاني فشملت على حل المشكالت  في الظرف أما الجوانب
 ومنـاخ   , الزمالة شملتأما عناصر الظرف الثالث     .  والنمذجة ,توسيع قاعدة المعرفة  و ,مع اآلخرين 

ـ       وأخيراً , واالحتفاء , واالهتمام , والتشارك ,الثقة والتقدير والعرفان   من   ن  تم مراجعة الغاية العامة م
  .نشوء المدارس وهي تحسين طرق تفكير المتعلمين

  
  : السابقة على الدراساتقيبالتع

  

  والتي تطرقت  ,من خالل عرض الدراسات العربية واألجنبية التي تمكن الباحث من الحصول عليها           
 , مهارات التفكيـر المختلفـة     اكتساب عادات العقل وبرامج تنميتها وأثرها في التحصيل و        إلى أهمية 

 لما يخـدم العمليـة التعليميـة        , على التركيز على عادات العقل      ومطوري المناهج  ز الباحثين وتحفي
 في أنها تناولت عددا من عادات العقل التـي          , وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة      .التعلمية

 الـسادس   درجة اكتـساب طلبـة الـصف       حيث قامت بقياس     , العالمي 2061أوصى بها المشروع    
 ومعرفة أثـر كـل مـن الجـنس          , في مقرر التكنولوجيا في مدينة بيت لحم       لعادات العقل ي  األساس

  . عادات العقلاختبارومستوى التحصيل المدرسي ونوع المدرسة في تحصيل الطلبة في 
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات
  

   منهج الدراسة -

   مجتمع الدراسة-

   عينة الدراسة-

   أداة الدراسة-

   وثباتها األدوات صدق-

   متغيرات الدراسة-

   إجراءات الدراسة-

   المعالجة اإلحصائية-
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  الفصل الثالث

  

  الطريقة واإلجراءات

  
 , وطريقة إعداد أداة البحث وتطويرها     , وطريقة اختيارها  ,يتناول هذا الفصل مجتمع الدراسة وعينتها     

سـتخالص  المستخدمة ال ميمه والمعالجة اإلحصائية     لوصف خطوات البحث وإجراءاته وتص     ضافةًإ
  . فرضيات البحثاختبارالنتائج و

  
  منهج الدراسة 3.1

  
  
  
  

مستوى امتالك طلبة الصف السادس  المنهج الوصفي في هذه الدراسة، لمعرفة  الباحثاستخدم
النوع مته لمثل هذا ء، وذلك لمال العالمي2061 حسب مشروع األساسي في بيت لحم لعادات العقل

  .من الدراسات
  
  مجتمع الدراسة 3.2

  
  
  

  نـاث التـابعين   ساسي مـن الـذكور واإل     طلبة الصف السادس األ   تكون مجتمع الدراسة من جميع      
 حيث بلـغ عـددهم      م2011/ 2010 للعام الدراسي     بيت لحم  مدينةللمدارس الحكومية والخاصة في     

و ) 1.5( كما يظهر بـالملحق      . اإلناث من) 308( و ,من الذكور ) 326(  منهم   ,طالباً وطالبة ) 634(
)2.5(  
  
  عينة الدراسة 3.3

  
) 2( منهـا    ,)4( حيث بلغ عدد مدارس العينـة        ،الطبقية العنقودية تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة      

 منهم عينـة    ,طالباً وطالبة ) 256( وتكونت عينة الدراسة من      ,مدارس لإلناث ) 2(مدارس للذكور و  
 وقد بلغت نسبة عينة كل من الذكور واإلنـاث          ,طالباً) 125(عينة مقدارها   طالبة و ) 131(مقدارها  

  ).3.1( الجدول فيمن مجتمع الدراسة، كما هو موضح ) 256(
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   . حسب الجنس ونوع المدرسة والتحصيل المدرسيخصائص العينة الديمغرافية: 3.1جدول

 النسبة المئوية العدد  المتغير الرقم

  الجنس 1

 48.8% 125 ذكر
 

 51.2% 131 أنثى

  المدرسة 2

 49.6% 127  خاصة
 

 50.4% 129 حكومة

  التحصيل 3

 55.1% 141 مرتفع
 

 44.9% 115 منخفض

  

  
   حسب الجنسرسم بياني يوضح توزيع العينة الديمغرافية :3.1الشكل

  

  
  لمدرسة حسب نوع ارسم بياني يوضح توزيع العينة الديمغرافية :3.2              الشكل
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   حسب التحصيل المدرسي السابقرسم بياني يوضح توزيع العينة الديمغرافية :3.3          الشكل
  

   الدراسةاةأد 3.4

  

  عادات العقل للصف السادس األساسـي فـي مقـرر      اختبار تم استخدام    ,لإلجابة عن أسئلة الدراسة   
قياس مستوى امتالك طلبـة الـصف        ل ختبار حيث أعد هذا اال    )6.5( الموضح بالملحق    التكنولوجيا
ـ  و 2061ساسي لعادات العقل في مجاالت عادات العقل حسب مشروع          ألالسادس ا  الحـساب  : يه
 واشـتمل   ,االتجاهات والقيم و  ,ستجابة الناقدة  واال , والتحكم والمالحظة  , ومهارات االتصال  ,والتقدير

 وقد اتبعت كـل فقـرة       ,من متعدد ختيار  فقرة من نوع اال    ) 30(  في صورته النهائية على      ختباراال
 عن طريق مراجعة البحوث والدراسات السابقة العربيـة         ختبارقام الباحث باعداد اال    و .بثالثة بدائل 

وطبـق   .عداد مقاييس في عادات العقل    إجنبية التي تناولت موضوع عادات العقل والتي تناولت         واأل
ج عينة الدراسة ولها خصائص العينـة       ستطالعية من مجتمع الدراسة من خار     ا على عينة    ختباراال

  .   في مدينة بيت لحم من طلبة الصف السادس األساسيةطالب ) 31( وبلغ عددها  ,نفسها
  

  اةاألد صدق 3.5

  

   على عدد مـن المحكمـين      ختباراالعرض  ب الباحث   قام  )ختباراال (  الدراسة ةللتحقق من صدق أدا   
رائهـم  آ، إلبداء   ) 3.5( كما هو موضح بالملحق      ويةات العلمية والتربوية واللغ   من ذوي االختصاص  

 وبعد قيامهم بعملية التحكيم تم األخذ بمالحظاتهم        ,ومالحظاتهم وإجراء التعديالت المناسبة إن وجدت     
  .ختبارالصيغة النهائية لال) 5.5(ويبين الملحق 
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  اةاألدثبات  3.6

  

 وإعـادة   ختبـار  بطريقـة اال   دراسـة  ال ةالباحث بالتحقق مـن ثبـات أدا        قام ختباراليجاد ثبات اال  
طالبـاً  ) 31( على عينة استطالعية تكونت مـن        ختبار حيث قام بتطبيق اال    ,test-retest)(ختباراال

 ول والثـاني  بين التطبيـق األ    ختبار لهم بعد أسبوعين إلستخراج ثبات اال      ختبار ثم أعيد اال   ,وطالبة
اط بيرسون، وهي قيمة جيدة تفي بـأغراض        باستخدام معادلة ارتب  ) 0.8(وكانت قيمة معامل الثبات     

  .الدراسة
  

  : على المتغيرات اآلتيةالتي قام بها الباحث الدراسة اشتملت: متغيرات الدراسة 3.7
  

  :المتغيرات المستقلة

  )ذكر، أنثى( وله مستويان :  الجنس

  ).مرتفع، منخفض ( وله مستويان: السابقمستوى التحصيل  
  ) خاصة , حكومة(وله مستويان : نوع المدرسة

  
  : المتغيرات التابعة

 2061 لعادات العقل حسب مشروع  في بيت لحمساسيأل السادس ادرجة اكتساب طلبة الصف 
   .العالمي

  
  إجراءات الدراسة 3.8

  

  : وفقا لإلجراءات اآلتيةقام الباحث بالعمل
تعلـيم فـي    الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة القدس موجه إلى مديريات التربيـة وال              .1

 ).9.5(والملحق , بيت لحممحافظة 

 موجه إلـى    بيت لحم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديريات التربية والتعليم في محافظة             .2
 ).8.5(والملحق  , ومديراتهامديري المدارس التي ستطبق فيها الدراسة

 . بيت لحم مدينةساسي فيطلبة الصف السادس األاختيار عينة الدراسة من  .3

  ).6.5(والملحق , ختباراال: الدراسة وهياةد أدإعدا .4
 .رشادات والتعليمات الخاصة به وتوضيح اإل على عينة الدراسةختباراالتوزيع  .5

 .جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا الستخراج النتائج وتفسيرها .6
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  المعالجة اإلحصائية 3.9
 

 وذلك للتأكد من ثبـات      بيرسونلة  معاد عن أسئلتها استخدم الباحث      اإلجابةلتحقيق أهداف الدراسة و   
            الثالثـي وتحليـل التبـاين      المعياريـة،    االنحرافاتستخراج المتوسطات الحسابية و   اوتم   ,ختباراال

ANOVA) (3-Way            ـ  لتحليل البيانات من خالل برنامج الرزم اإلحـصائية للعلـوم ة االجتماعي
)SPSS(.  
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  الفصل الرابع

  عرض نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  

   الدراسةنتائجعرض 

  
 بعد تطبيق أداة الدراسة وجمع البيانات       , النتائج التي توصلت إليها الدراسة      عرض يتناول هذا الفصل  

 السادس األساسي في بيت     درجة اكتساب طلبة الصف   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة       وقد   ,وتحليلها
الجنس ومستوى التحصيل     متغيرات  أثر في ضوء  , العالمي 2061ت العقل حسب مشروع     لحم لعادا 

وهذا الفصل يتضمن عرضا للنتائج التي أظهرتها الدراسة         .المدرسي ونوع المدرسة والتفاعل بينهم    
   :تبعاً للمتغيرات التابعة كما يلي

  
   األولالنتائج المتعلقة بالسؤال 4.1

  

 2061السادس األساسي في بيت لحم لعادات العقل حسب مـشروع            درجة اكتساب طلبة الصف   ما  
   ؟العالمي
 درجـة اكتـساب طلبـة الـصف        لقياس    المعد ختباراالقام الباحث بتطبيق      السؤال  هذا عنلإلجابة  

 مـن   ختبـار ، وتكون اال   العالمي 2061السادس األساسي في بيت لحم لعادات العقل حسب مشروع          
وسطات الحسابية للمجاالت الخمسة والدرجـة الكليـة كمـا فـي     خمسة مجاالت وقد تم حساب المت   

   .)4.1(الجدول
 الستجابات عينـة     واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية    األعداد والمتوسطات الحسابية   :4.1جدول

  . وفي الدرجة الكلية مجاالتالخمسةالدراسة على الفقرات في 

 العدد المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 النسبة المئوية

 %46 1.42 2.76 6  الحساب والتقدير 1

 %58 1.59 3.45 6 مهارات االتصال 2

 %40 1.38 2.39  6  التحكم والمالحظة 3

 %43 1.56 2.60 6 االستجابة الناقدة 4

 %2.72 1.55 45 6  االتجاهاتالقيم و 5

 %13.9 1.50 46 30 الدرجة الكلية 

 درجة اكتساب طلبة الصف   ة في الجدول السابق أن متوسط عالمات الطلبة في          تشير البيانات الوارد  
 الكليـة    العالمي، كانت للدرجـة    2061السادس األساسي في بيت لحم لعادات العقل حسب مشروع          
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 وكانت ترتيب المجاالت على النحـو       .%)46(، أي ما نسبته     )30(من أعلى عالمة    ) 13.9(بقيمة  
تـصال حيـث بلـغ المتوسـط        مهارات اال ): 6( عالمة لكل مجال هي       مع مالحظة أن أعلى    التالي

 االتجاهـات  ثم القـيم و    ,)2.76( ثم الحساب والتقدير حيث بلغ المتوسط الحسابي         ,)3.45(الحسابي  
 ثـم   ,)2.60(ثم االستجابة الناقدة حيث بلغ المتوسط الحـسابي         ) 2.72(حيث بلغ المتوسط الحسابي     
   ).2.39(متوسط الحسابي التحكم والمالحظة حيث بلغ ال

   الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 4.2

  

هل تختلف متوسطات عالمات اكتساب طلبة الصف السادس األساسي في بيت لحم على اختبار 
   ؟ا ونوع المدرسة والتفاعل بينهالسابق الجنس ومستوى التحصيل باختالفعادات العقل 

تم إستخدام تحليل    الحسابية واالنحرافات المعيارية و     السؤال تم حساب المتوسطات     هذا ولالجابة عن 
 للكشف فيما إذا كان هناك فروق دالة إحـصائياً عنـد   )Three Way ANOVA(التباين الثالثي 
عالمات اكتساب طلبة الصف السادس األساسي في بيت  بين متوسطات )α ≤ 0.05(مستوى الداللة 

ومستوى التحصيل المدرسـي ونـوع المدرسـة        لحم على اختبار عادات العقل يعزى إلى الجنس         
) 4.3(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول      ) 4.2(، ويبين الجدول    والتفاعل بينهم 

  .يبين نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي
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متوسطات عالمات اكتساب طلبة الـصف      المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل     :4.2جدول
ادس األساسي في بيت لحم على اختبار عادات العقل يعزى إلى التفاعل بين الجـنس ومـستوى                 الس

  .التحصيل المدرسي ونوع المدرسة

التحصيل  نوع المدرسة  الجنس
  السابق

االنحراف  المتوسط الحسابي
  المعياري

  العدد

 44 4.43 15.59 مرتفع
 21  3.42 14.10 منخفض

  خاصة

 65  4.17 15.11 المجموع
 21 3.89 14.10 مرتفع
 39 3.79 8.49 منخفض

  حكومة

 60 4.65 10.45 المجموع
 65  4.29 15.11 مرتفع
 60 4.52 10.45  منخفض

  ذكر

  المجموع

 125  4.97 12.87  المجموع
 53 3.26 18.34 مرتفع
 9  2.03 16.11 منخفض

  خاصة

 62 3.20 18.02 المجموع
 23 3.67 15.13 مرتفع
 46 3.70 10.63 منخفض

  حكومة

 69  4.24 12.13 المجموع
 76 3.68 17.37 مرتفع
 55 4.02 11.53  منخفض

  نثىأ

  المجموع

 131  4.79 14.92  المجموع
 97  4.06 17.09 مرتفع
 30  3.18 14.70 منخفض

  خاصة

 127  3.99 16.53 المجموع
 44 3.77 14.64 مرتفع
 85  3.87 9.65 منخفض

  حكومة

 129 4.50 11.35 المجموع
 141  4.12 16.33 مرتفع
 115  4.31 10.97  منخفض

  المجموع

  المجموع

 256 4.97 13.92  المجموع
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متوسطات عالمات اكتساب طلبة الصف السادس األساسـي        ل نتائج تحليل التباين الثالثي      :4.3جدول
ى التحصيل المدرسي ونوع المدرسـة       الجنس ومستو  حسبفي بيت لحم على اختبار عادات العقل        

  .والتفاعل بينهم
مجموع   مصدر التباين 

  المربعات
درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

الداللة   )ف(قيمة 
  اإلحصائية

 0.00 13.50 186.22 1  186.22  الجنس

 0.00  53.36 736.23 1 736.23  نوع المدرسة 

 0.00 40.93 564.73  1  564.73   السابقالتحصيلمستوى 

 0.46  0.54  7.43 1  7.43  المدرسةع ون *لجنسا

 0.86 0.03  0.42 1 0.42   السابقالتحصيل* الجنس 

 0.00  8.72  120.3 1  120.29  المدرسةنوع *   السابقالتحصيل

 0.40  0.73 10.00 1 10.00  المدرسةنوع  *  التحصيل*الجنس

   13.8 3422.10248  الخطأ

    256 55897.0  المجموع
 

انات الواردة أعاله إلى وجود فروق دالة إحصائية حـسب متغيـر الجـنس، والمدرسـة،        تشير البي 
والتحصيل السابق، والتفاعل بين التحصيل السابق ونوع المدرسة، وفيما يلي تفصيل للمتوسـطات             

  .الحسابية الخاصة بكل مما سبق
  

  :الجنسب النتائج المتعلقة: أوالً

   
 طلبة  متوسطات عالمات اكتساب  لية واالنحرافات المعيارية    األعداد والمتوسطات الحساب  : 4.4جدول

  .الصف السادس األساسي في بيت لحم على اختبار عادات العقل يعزى إلى الجنس
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس
 4.97 12.87 125  ذكر

 4.79 14.92  131  أنثى

        د فروق دالة إحـصائياً عنـد مـستوى الداللـة           إلى وجو ) 4.3(تشير البيانات الواردة في الجدول      
)α ≤ 0.05( عالمات اكتساب طلبة الصف السادس األساسي في بيت لحـم علـى    بين متوسطات

                أقـل مـن     وهـي  )0.00(تـساوي    ألن قيمـة الداللـة       ,اختبار عادات العقل يعزى إلى الجـنس      
)α ≤ 0.05(بلغ المتوسط الحسابي  اإلناث حيث ، وكانت الفروق لصالح)بينما بلغ المتوسط ) 14.9

     ).12.8(الحسابي للذكور 
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  :نوع المدرسةالنتائج المتعلقة ب: ثانياً

  
متوسطات عالمات اكتساب طلبة    لاألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      : 4.5جدول

  .نوع المدرسة إلى الصف السادس األساسي في بيت لحم على اختبار عادات العقل يعزى
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  نوع المدرسة
 3.99 16.53  127  خاصة

 4.50 11.35 129  حكومة

إلى وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير نوع المدرسـة          ) 4.3(تشير البيانات الواردة في الجدول      
، وكانت الفـروق لـصالح المـدارس    )α ≤ 0.05( أقل من  وهي)0.00(تساوي ألن قيمة الداللة 

  ).11.3(بينما بلغ المتوسط الحسابي للحكومة ) 16.5(الخاصة حيث بلغ المتوسط الحسابي 
  

   :التحصيل السابقالنتائج المتعلقة ب: ثالثاً

  
متوسطات عالمات اكتساب طلبة    لاألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      : 4.6جدول

  .التحصيل السابقساسي في بيت لحم على اختبار عادات العقل يعزى إلى الصف السادس األ
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  التحصيل السابق

 4.12 16.33 141  مرتفع

 4.31 10.97 115  متدني

إلى وجود فروق دالة إحصائياً تبعـاً لمتغيـر التحـصيل           ) 4.3(تشير البيانات الواردة في الجدول      
، وكانـت الفـروق لـصالح    )α ≤ 0.05( أقل مـن   وهي)0.00(تساوي ق ألن قيمة الداللة الساب

بينما بلـغ المتوسـط الحـسابي للمـنخفض         ) 16.3(التحصيل المرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي       
)10.9.(  
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   :بالتفاعل بين نوع المدرسة والتحصيل السابقالنتائج المتعلقة : رابعاً

  
متوسطات عالمات اكتساب طلبة    لوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     األعداد  : 4.7جدول

على اختبار عادات العقل يعزى إلـى التفاعـل بـين نـوع             الصف السادس األساسي في بيت لحم       
  .المدرسة والتحصيل السابق

االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  التحصيل السابق  المدرسة
  المعياري

  4.06  17.09  97  مرتفع

  خاصة  3.18  14.70  30  متدني
  3.99  16.53  127  المجموع

  3.77  14.64  44  مرتفع

  حكومة  3.87  9.65  85  متدني
  4.50  11.35  129  المجموع

  
وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لتفاعل نوع المدرسـة         إلى  ) 4.3(تشير البيانات الواردة في الجدول      

 وكانـت الفـروق   ،)α ≤ 0.05( أقل من  وهي(0.00) اوي تسألن قيمة الداللة والتحصيل السابق،
لصالح المدارس الخاصة ذات التحصيل المرتفع، حيث كانـت المتوسـطات الحـسابية للمـدارس               

وكانت للمـدارس   ) 14.7(والتحصيل المنخفض بقيمة  ) 17.09(الخاصة في التحصيل المرتفع بقيمة      
، ومـن خـالل     )9.65(يل المنخفض بقيمة    والتحص) 14.64(الحكومية في التحصيل المرتفع بقيمة      

التفاعل تظهر الفروق لصالح التحصيل المرتفع في المدارس الخاصة على التحصيل المرتفـع فـي               
المدارس الحكومية، ولصالح التحصيل المنخفض من المدارس الخاصة على التحـصيل المـنخفض             

التحصيل المرتفع بمتوسـط    من المدارس الحكومية، وفي المدارس بشكل عام كانت الفروق لصالح           
، ومـن   )10.97(بينما كان المتوسط الحسابي للتحصيل المنخفض بقيمـة         ) 16.33(حسابي مقداره   

  .خالل الفروق الواردة يتبين أنها لصالح التحصيل المرتفع دائماً
  

ولم توجد فروق دالة إحصائياً في التفاعل بين متغير الجنس ونوع المدرسة، والجـنس والتحـصيل                
بق، والتفاعل الثالثي بين الجنس، والتحصيل السابق، ونوع المدرسة، كما هـو موضـح فيمـا                السا
  :يأتي

  



61 
  

  :التفاعل بين الجنس ونوع المدرسةالنتائج المتعلقة ب: أوالً

  

 بـين  )α ≤ 0.05(عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مـستوى الداللـة   ) 4.3(يظهر من الجدول 
ى التفاعل بين الجنس ونوع المدرسة وذلك ألن مستوى الداللـة           عالمات الطلبة يعزى إل   متوسطات  
  ).α ≤ 0.05(وهي أكبر من ) 0.464(كان بقيمة 

  

  :التفاعل بين الجنس والتحصيل السابقب النتائج المتعلقة :ثانياً

  

 بـين  )α ≤ 0.05(عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللـة   ) 4.3(يظهر من الجدول 
 ات اكتساب الطلبة يعزى إلى التفاعل بين الجنس والتحـصيل الـسابق وذلـك ألن              عالممتوسطات  

  ).α ≤ 0.05(وهي أكبر من ) 0.862(مستوى الداللة كان بقيمة 
  

  :التفاعل بين الجنس ونوع المدرسة والتحصيل السابقب  النتائج المتعلقة:ثالثاً

  

 بـين  )α ≤ 0.05(ستوى الداللـة  عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند م ) 4.3(يظهر من الجدول 
عالمات يعزى إلى التفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل المدرسي ونوع المدرسة وذلك            متوسطات  

  ).α ≤ 0.05(وهي أكبر من ) 0.395(ألن مستوى الداللة كان بقيمة 
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  الفصل الخامس
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  الفصل الخامس

  

  التوصياتمناقشة النتائج و

  
 السادس األساسي في بيت لحم لعـادات        درجة اكتساب طلبة الصف   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة      

 ومعرفة إن كان هنالك فروق في مستواهم تعزى لمتغيـرات           , العالمي 2061العقل حسب مشروع    
 أسئلة الدراسـة    عن ابةاإلجمن خالل   و ,ل المدرسي ونوع المدرسة والتفاعل بينهم     يالجنس والتحص 

 عـادات العقـل المعـد لقيـاس        اختباروفحص فرضياتها عن طريق استجابات عينة الدراسة على         
  :اآلتي على النحو تهاومناقش لنتائج المستخرجةا تفسير  يمكنمستواهم

  
  :مناقشة نتائج السؤال األول: أوال

  

 2061 العقل حسب مـشروع       السادس األساسي في بيت لحم لعادات      درجة اكتساب طلبة الصف   ما  
  العالمي؟

 العالمي لدى طلبة أفراد العينة متدنيا بشكل        2061 عادات العقل حسب مشروع      اكتسابكان مستوى   
 ,متالك المعلمين لمهـارات عـادات العقـل       اربما ضعف   : وقد يعزى ذلك إلى عدة أمور منها       ,عام
 عـادات  اكتـساب هم بقدرة الطلبة على عدم اقتناعو , بتنمية عادات العقل لدى الطلبة   همعدم اهتمام و

 عادات العقـل    ة تنمي  وتقنيات ووسائل حديثة تساعد في        الستراتيجيات هم وربما عدم استخدام   ,العقل
 أو ألن المنهج الدراسي     ,عدم وجود الوقت الكافي لتغطية المنهج الدراسي      ومن المحتمل   . لدى الطلبة 

 وقلة اهتمام األسرة بتنميـة عـادات        , المطلوب ال يحتوي على مهارات تنمي عادات العقل بالشكل       
  .العقل

 الدراسـات   فعلـى صـعيد    إليه معظم الدراسات     توصلتونتائج هذه الدراسة تتفق وتركز على ما        
التي أظهرت بعض نتائجها أهميـة الـدورات التدريبيـة    )  Penny, 1997( دراسة بينت ,األجنبية

رتقاء بمستوى الطالب في    ف العلوم وذلك لال    في صفو  2061للمعلمين في شرح كيفية دمج مشروع       
مي للمعلمـين مـن حيـث       ال الع 2061 كما أظهرت الدراسة أهمية المشروع       , وكتابته قراءة العلوم 

 وتزويدهم بالمهارات والمعرفة    ,ستفادة من أصول التربية في تصميم إطار جيد للدروس والمنهج         اال
 .يس مادة العلوم وتطويرهـا فـي الـصفوف         بمرحلة تنفيذ تدر   2061التي من شأنها دمج مشروع      

 لتنمية بحوثن من الضروري على المعلمين عمل أ التي أكدت Ritchie, 2006)(ودراسة ريتشي 
التي أكدت على ضرورة تنميـة عـادات   ) (Costa, 2007ودراسة  .أنفسهم وتنمية قدرات طالبهم
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               مـز دودراسـة آ   .لكسـتخدام اسـتراتيجيات تهـدف لـذ       إالعقل للطالب والمعلمين مـن خـالل        
(Adams, 2006)ستخدام وتوظيف برامج الحاسوب التي تساعد على تنمية إ  فائدة التي أكدت على
همية أ التي بينت (Lepage & Robinson, 2005)ودراسة ليبج وروبنسون  .عادات العقل للطلبة

ظهرت أالتي ) Khoon, 2005(دراسة كون و .ستخدام الحاسوب في تنمية عادات العقل والتواصلإ
 التي بينـت  )Eva, 2002( ودراسة إيفا .أن تدريس عادات العقل يزيد من تحصيل الطلبة وفهمهم

الدراسـة  و. أهمية استخدام االستراتتيجيات التي تساعد على تنشيط وزرع عادات العقل لدى الطلبة           
 (Stirling  McDowell Foundation for Reserch and Teaching, 2001)التي أجراهـا  

إلى الطـرق الحديثـة      والتي أكدت على أن برامج تنمية عادات العقل والتحول من الطرق التقليدية           
كساب المتعلمين  ا في تعلمه يؤدي إلى       نشطاً  الطالب التي تجعل المتعلم محورالعملية التعليمية ويكون     
 التي أكدت على  )Anderson, 2001(ودراسة . السلوكيات الذكية وتنمي العادات العقلية المختلفة

 وعلى ضرورة دمج عادات العقل فـي        ,ساليب تنمي عادات العقل للطلبة    أستخدام طرق و  إضرورة  
 ودراسة جوهـانزو وزمالئـه      . الحصول على مستويات أعلى من الفهم والتحصيل       لتالياالمنهاج وب 

Johnson,et.al, 2005) (تحـسين  لتـالي اج وبالتي أظهرت ضرورة دمج عادات العقل في المنها 
ضرورة دمـج  و 2061 التي بينت أهمية مشروع  )(Penny, 1997 ودراسة بيني.مستوى الطلبة

ودراسة موني  . ستراتيجيات تدريسها اتعلم المعلمين عادات العقل و    أهمية   و ,عادات العقل في المنهاج   
)Mooney, 1997 ( ادة هيكلة المناهج عإدراج عادات العقل في تعليم العلوم وإالتي أوصت بأن يتم

والدراسـة  . عطاء المسؤوليات والثقة والدعم العاطفي لألطفال     إو لدمج المرح واللعب لفترات للطفل    
والتـي أكـدت أن    Project) (2001 ,64 التي أجراها الطاقم العامل في مشروع الملكة اليزابيث

حل اللمـشكالت واتخـاذ     تشجيع عادات العقل وتنميتها لدى الطلالب يخلق منهم طلبة محترفين في            
 بينت بدراسة )Burton, Horrowitz & Abeles, 1999( وقام بيرتن وهوايز وايلبرز.القرارات

سة التي أجراها فريق من الباحثين في       روالدا.  والفن لدى الطلبة   اإلبداعأثر تنمية عادات العقل على      
 يجـب تنميتهـا     التاليوب معهم    والتي بينت أن الطلبة يمتلكون عادات عقلية تنمو        )1998(كندا سنة   

 ودراسـة كوسـتا    .بشكل كبير وزرعها في عقولهم لتمثل سلوكيات ذكيـة تظهـر فـي حيـاتهم              
)Costa,1990 (         ن الغاية العامة   أ و ,التي بينت ضرورة توفير بيئة تنمي عمليات التفكير لدى الطلبة

التي بينت  )(Costa, 2001ودراسة كوستا  .من نشوء المدارس هي تحسين طرق تفكير المتعلمين
هتمام األسرة في تنمية عادات العقل لدى الطلبـة ولـيس االعتمـاد فقـط علـى      اضرورة وأهمية  

  .المدرسة

التي  )2010(صبري  وتتفق نتائج الدراسات األجنبية السابقة مع نتائج الدراسات العربية مثل دراسة            
) 2009(ودراسة عربيـات    . لبةتراتيجيات تنمي عادات العقل لدى الط     ساستخدام  اضرورة  أظهرت  
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. لتنميتهـا وتـشجيعها    , وتسليط األضواء عليها    عادات العقل لدى الطلبة    استقصاءالتي من نتائجها    
وصت بعقد دورات تدريبية للمعلمـين فـي        أوالتي من نتائجها أن الباحثة      ) 2008(دراسة حجات   و

 والفاعلية الذاتية ومجـاالت     ,العقل بهدف تمكينهم من فهم أعمق لعادات        ,المراحل الدراسية المختلفة  
 وأن يعمـل المعلمـون واإلداريـون        ,تطبيقهما في الصف والتركيز على الجانب النفـسي للطلبـة         

 أظهـرت النتـائج    التي)2007(ودراسة الكركي  .والمشدون التربويون على تنمية الثقة لدى الطلبة     
التـي بينـت    ) 2006(ودراسة ثابت    .لبةفاعلية برامج تنمية عادات العقل في تنمية التفكير لدى الط         

 االجتماعيستطالع والذكاء    فاعلية برنامج تدريبي مستند الى عادات العقل في تنمية حب اال           هانتائج
لى معرفة أثر برنامج تدريبي قائم على عـادات         إالتي هدفت   ) 2005 ( الرابغي ودراسة .لدى الطلبة 

نجاز فقد أظهرت النتائج وجود فـروق لـصالح         اإلالعقل وفق نظرية كوستا في التفكير على دافعية         
التي هدفت  ) 2005(ودراسة عمور    . أهمية مثل هذه البرامج التدريبية     التالي وب ,المجموعة التجريبية 

في مواقف حياتية فـي تنميـة التفكيـر      فاعلية برنامج تدريبي قائم على عادات العقل   استقصاءلى  إ
  .ق لصالح البرنامج التدريبي والتي بينت النتائج وجود فروياإلبداع

  
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا

  

 السادس األساسي في بيت لحم لعادات العقل حسب مشروع          درجة اكتساب طلبة الصف   هل يختلف   
؟       العالمي باختالف الجنس ومستوى التحصيل المدرسي ونـوع المدرسـة والتفاعـل بيـنهم       2061

  سي ونوع المدرسة والتفاعل بينهم فيبأثر كل من الجنس ومستوى التحصيل المدرتعلق هذا السؤال 
 2061 السادس األساسي في بيت لحم لعادات العقل حـسب مـشروع             درجة اكتساب طلبة الصف   

  .العالمي
  

 السادس في مدينة بيت لحم لعادات العقل        درجة اكتساب طلبة الصف    في    ففيما يتعلق بتأثير الجنس   
 أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير         ,في مادة التكنولوجيا   2061حسب مشروع     

، وكانت الفروق لصالح اإلناث حيث بلـغ المتوسـط          )0.05(الجنس ألن قيمة الداللة كانت أقل من        
ويمكن تفسير ذلـك بـالرجوع إلـى        . )12.8(بينما بلغ المتوسط الحسابي للذكور      ) 14.9(الحسابي  

ناث في هذه المرحلة العمرية بالنضج المبكر        عينة الدراسة حيث تتصف اإل      ألفراد عمريةالمرحلة ال 
ـ                 ,لوالنمو العقلي والبيولوجي أكثر من الذكور مما ينعكس ايجابيا على التفكير وعلى عـادات العق

إضافة لذلك فقد أظهرت اإلناث الجدية ومحاولة التميز والهدوء أكثر من الذكور مما انعكس علـى                
  .ماتهمعال
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 أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغيـر التحـصيل         فقد التحصيل المدرسي تأثير  أما  
، وكانت الفروق لصالح التحـصيل المرتفـع        )α ≥ 0.05(المدرسي ألن قيمة الداللة كانت أقل من        

مكن تفـسير   وي ,)10.9(بينما بلغ المتوسط الحسابي للمنخفض      ) 16.3(حيث بلغ المتوسط الحسابي     
 على   وجدية صرار ودافعية إ ولديهم   ,نفسهمأذلك بأن الطلبة ذوي التحصيل المرتفع لديهم ثقة عالية ب         

ابيـا  جيإ مما انعكس  من شخصيتهماًالحصول على عالمات عالية وعلى التميز ألن ذلك أصبح جزء        
أكثـر وأسـرع    ومعلومات وطرق حل , إضافة لذك لديهم خبرات سابقة   ,ختبارعلى مستواهم في اال   

ستسالم  اال التالي وب , الذين تعودا على قول ال أعرف ولن أعرف        من الطلبة ذوي التحصيل المنخفض    
 مما انعكس سلبيا على تحصيلهم فـي        ون بوجود مشكلة تواجههم   منذ البداية أو من أي لحظة يشعر      

  .ختباراال
 نوع المدرسـة   تبعاً لمتغير    نوع المدرسة أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً        تأثيرل وبالنسبة

 حيث بلـغ    ,، وكانت الفروق لصالح المدارس الخاصة     )α ≥ 0.05(ألن قيمة الداللة كانت أقل من       
ويمكن تفسير ذلـك بعـدة      . )11.3(بينما بلغ المتوسط الحسابي للحكومة      ) 16.5(المتوسط الحسابي   

حكومية أكثر من المدارس الخاصـة       أن أعداد الطلبة في الشعبة الواحدة في المدارس ال         :أسباب منها 
 إضافة لذلك أن االمكانيات والمستلزمات والمرافق العامـة الموجـودة فـي المـدارس               ,بشكل عام 

 إضافة لذلك أن متابعـة أوليـاء األمـور          ,كثر وأفضل من المدارس الحكومية    أالخاصة بشكل عام    
  .ألبنائهم في المدارس الخاصة أكثر من المدارس الحكومية

 نـوع المدرسـة والتحـصيل        الثنائي بين  لتفاعلللنتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً        وتشير ا 
السابق، وكانت الفروق لصالح المدارس الخاصة ذات التحصيل المرتفع، حيث كانت المتوسـطات             

 والتحـصيل المـنخفض بقيمـة     ) 17.09(الحسابية للمدارس الخاصة في التحصيل المرتفع بقيمـة         
والتحصيل المنخفض بقيمة   ) 14.64( للمدارس الحكومية في التحصيل المرتفع بقيمة        وكانت) 14.7(
 تظهر الفروق لصالح التحصيل المرتفع في المدارس الخاصـة           الثنائي ، ومن خالل التفاعل   )9.65(

 المدارس الخاصـة    فيعلى التحصيل المرتفع في المدارس الحكومية، ولصالح التحصيل المنخفض          
بأن تأثير أي من هذين العاملين      ويمكن تفسير ذلك     . المدارس الحكومية  فينخفض  على التحصيل الم  

 وهذا يعني أن طلبة المدارس الخاصة       ,رفي قدرة أفراد عينة الدراسة يختلف تبعا لوجود العامل اآلخ         
 ولكن وجودهم في المدارس الخاصة زاد تفوقهم عـن الطلبـة            ,ذوي التحصيل المرتفع هم متفوقون    

 وطلبة المدارس الخاصة ذوي التحصيل المنخفض هم        ,ن في المدارس الحكومية   يالموجودن  فوقيالمت
ضعفاء ولكن وجودهم في المدارس الخاصة ومقارنتهم بالطلبة الموجودين في المدارس الحكوميـة             

       .ارس الخاصةصب لصالح المد
 ,لجنس والتحصيل المدرسـي    وبين ا  , بين الجنس نوع المدرسة    ة الثنائي تفيما يتعلق بتأثير التفاعال   و

   .عدم وجود فروق دالة إحصائياأظهرت النتائج 
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عـدم  تفاعل الثالثي بين الجنس والتحصيل المدرسي ونوع المدرسة أظهرت النتـائج            لل أما بالنسبة 
 , ونـوع المدرسـة    ,وجود فروق دالة إحصائيا تبعاً للتفاعل الثالثي بين الجنس والتحصيل المدرسي          

  .)α ≥ 0.05(وهي أكبر من ) 0.395(داللة كان بقيمة وذلك ألن مستوى ال
  

 يمكن مالحظة ضعف مستويات الطالب في عادات العقل والتـي تبنـي عقـولهم               ,من كل ماسبق  
 لذلك يجب التركيز على ضرورة بناء منـاهج         ,و المدرسة أوسلوكياتهم وتنقلها خارج حدود المنزل      

تعلـيم المعلمـين    ضـافة لـذلك يجـب       اإل ب ,مبنية على أسس صحيحة بحيث تنمي عادات العقـل        
ستفادة من المشاريع العالميـة      واإل ,استراتيجيات وبرامج تنمي عادات العقل لهم ولطلبتهم كما ونوعا        

 بقدرات  نثقويجب أن   .  ومجتمعاتنا نحو التقدم والسمو والرقي      للنهوض بطلبتنا  2061مثل مشروع   
 وأن نخلق بيئة خصبة لزرع عادات       ,ة ال تقدر بثمن    ألنهم ثروة غالي   ,طالبنا ونزيد من ثقتهم بأنفسهم    

 توفير المتطلبات والمستلزمات الماديـة  ويجب علينا ,العقل لدى طالبنا سواء في المدرسة أو المنزل  
 بيـد   اً وعلى المسؤولين والتربويين العمل يـد      , ألنهم أمانة في أعناقنا    والنفسية التي يحتاجها الطلبة   
  .ستقبل طلبتناوخطوة بخطوة لما هو خير لم

فمن الممكن تعميم نتائجها على المجتمعـات ذات الخـصائص          , أما فيما يتعلق بتعميم نتائج الدراسة     
مع ضرورة االنتباه إلى التعريف اإلجرائي لعادات العقل المتبع في هـذه            , المشابهة لمجتمع الدراسة  

تستخدم مقـاييس وأدوات    فمن الممكن أن تتعارض نتائج هذه الدراسة مع دراسات أخرى           , الدراسة
  . العالمي2061أخرى أو تتبع تعريفاً إجرائياً مختلفا لعادات العقل حسب مشروع 
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  التوصيات

  

  : فيما يلي بعض التوصيات ذات العالقة,بناء على نتائج الدراسة واستنتاجاتها
  
         .تها ومتطلباتهـا  هتمام بعادات العقل ودمجها في المنـاهج مـن حيـث اسـتراتيجيا             ضرورة اال  -
 من خالل الدورات والبرامج التدريبية القائمة علـى          العمل على تنمية عادات العقل لدى المعلمين       -

  .عادات العقل
               . توفير بيئـات مناسـبة لتنميـة عـادات العقـل للطلبـة سـواء فـي المدرسـة أو المنـزل                      -
 مثل المختبرات    داخل أسوار المدرسة   مة لتنمية عادات العقل   مكانيات والمستلزمات الالز   توفير اإل  -

  .والمكاتب واألجهزة المختلفة
 للنهـوض بالعمليـة التعليميـة       2061 العالمية مثل مشروع      والمؤتمرات ستفادة من المشاريع   اال -

  .التعلمية
 ,طلبـة  عادات العقـل لـدى ال      عن التأكيد على أهمية قيام الباحثين بعمل دراسات تسعى للكشف           -

  . بمتغيرات وصفوف أخرىوالعمل على تنميتها وبنائها
 القيام بدراسات تجريبية تستند إلى برامج تقوم على عادات العقـل وفحـص أثرهـا بمتغيـرات                  -

  .مختلفة
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  .أسماء المدارس الحكومية وأعداد الطلبة في مدارس مدينة بيت لحم: 5.1ملحق 
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  .وأعداد الطلبة في مدارس مدينة بيت لحم الخاصة أسماء المدارس: 5.2ملحق 
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  . ذوي االختصاصمينأسماء المحك :5.3ملحق 
  التخصص  الجامعة  اإلسم  الرقم

  دكتوراه تربية  جامعة القدس  األستاذ الدكتور أحمد فهيم جبر  1
  دكتوراه تربية  جامعة بيت لحم  الدكتور معين جبر  2
  دكتوراه تربية  جامعة القدس  الدكتور ابراهيم عرمان  3
  ربويإرشاد تدكتوراه   جامعة القدس  الدكتور تيسير عبد اهللا  4
  دكتوراه إرشاد تربوي  جامعة القدس  الدكتور نبيل عبد الهادي  5
  دكتوراه تربية  جامعة القدس المفتوحة  الدكتور نائل عبد الرحمن  6
  دكتوراه تربية  جامعة القدس المفتوحة  الدكتور عادل ريان  7
  ماجستير تربية  جامعة القدس المفتوحة  األستاذ سعاد العبد  8
  ماجستير تربية  جامعة القدس المفتوحة  بو داوداألستاذ ماجد أ  9

  ماجستير تربية  جامعة بيت لحم  األستاذ يوسف عدوي  10
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  .الكتاب الموجه إلى المحكمين :5.4ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا
  برنامج أساليب التدريس

  
  
  

  ة/المحترم...................................................... ..............................ة /حضرة المحكم
  
  

ل    السادس األساسي     درجة اآتساب طلبة الصف   " يقوم الباحث بدراسة بعنوان      ادات العق رر   في  لع  مق
   ".  بيت لحم  مدينة مدارسفيالتكنولوجيا 

 وبيان مدى  ختبارونظرًا لما عرف عنكم من معرفة وسعة اطالع يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم اال         
  .مالئمته ألغراض الدراسة 

  
  
  
  

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير
  
  
  

                                                                                                
  
  

    الباحث                                                                                                      
  
  أحمد موسى برهوم
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  . عادات العقل للصف السادسختبارجدول معايير التحكيم ال :5.5ملحق 
           

  المعيار
  
  قرة الف
  

مالءمة البدائل   سالمة الصياغة
  للفقرة

تقيس عادة 
  العقل المطلوبة

  

  المالحظة
  او التعديل المقترح

1          
  

2          
  

3          
  

4          
  

5          
  

6          
  

7          
  

8          
  

9      
  

    

10      
  

    

11      
  

    

12      
  

    

13      
  

    

14      
  

    

15      
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  ارالمعي

  
  الفقرة 

  

مالءمة البدائل   سالمة الصياغة
  للفقرة

تقيس عادة 
  العقل المطلوبة

  

  المالحظة
  او التعديل المقترح

16          
  

17          
  

18          
  

19          
  

20          
  

21          
  

22          
  

23          
  

24      
  

    

25      
  

    

26      
  

    

27      
  

    

28      
  

    

29      
  

    

30      
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  . في مادة التكنولوجيا عادات العقل للصف السادساختبار :5.6ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   في مدينة بيت لحم في مقرر التكنولوجيا لطلبة الصف السادسعادات العقل درجة اختبار

  
  ............:...............................اسم المدرسة
  خاصة         حكومية         : نوع المدرسة

  :(.......)مة التكنولوجيا للفصل األولعال
  ذآر              أنثى :       الجنس
  :.................................................االسم

  
  

  :ختبارتعليمات اال
  
  

  .الخ........ مثل االسم والجنس اإلجابةامأل  آافة البيانات المطلوبة في ورقة  -
 .دقيقة) 40( :الزمن -
 .فقرة من نوع اإلختيار من متعدد) 30( من بارختيتكون اال -
 .عالمة) 30 (ختبارمجموع عالمات اال -
 .ختبارال تضع أية عالمة أو اشارة على اال -
 . المناسبةاإلجابةاقرأ آل فقرة جيدُا قبل أن تختار  -
 . السابقةاإلجابةإذا أردت تغيير إجابة فقرة فتأآد من محو  -
 .رك أي فقرة دون إجابة وال تتختبارأجب عن جميع فقرات اال -
 الصحيحة لكل فقرة بوضع دائرة في المربع الذي يقع تحت رمز اإلجابة رمز اإلجابةانقل الى ورقة تفريغ  -

 : آما هو مبين في المثال التوضيحي أدناه, الصحيحة التي إخترتها لتلك الفقرةاإلجابة
  
  

  :اإلجابةمثال توضيحي لطريقة 
  

  :ت االخراج في الحاسوبدوات اآلتية من أدواإحدى األ
  .  الطابعة-      أ
  .  الفأرة-     ب
  .  الذاآرة-     ج

  
  اإلجابةرمز   رقم الفقرة

  ج  ب  أ  1

  
  

   لحسن تعاونكموشكرًا
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   تقيس الحساب والتقدير6 -1الفقرات من 
  

في )  قدما120(اء مسافة  قطع عد فإذا,ثانية /  يحسب معلم الرياضة سرعة العدائين قدم , في مسابقة للجري -1
  : هي سرعة العداء في الثانية فإن) ثوان10(
  ثانية/  قدم 20 -أ
  ثانية/  قدم 60 -ب
  ثانية/  قدم 12 -ج
  
 طول الصالة في البيت بالشبر فوجدها تساوي خالد قاس ,)  أعوام8(وشقيقه عمره )  عاما18( شاب عمره خالد -2
  : بشبره فوجدهاا نفسه ثم قاس شقيقه المسافة,)  شبرا25(
  . شبرا25 -أ
  . شبرا32 -ب
  . أشبار10 -ج
  
حتى وصل )  دقائق 10 (في)  آيلو مترات10(مسافة فإذا قطع  ,ض من بيته الى المستشفى بالسيارة ذهب ممر-3

  : السرعة التي سار بها هي فإن,المستشفى
  . آيلو مترات لكل ساعة60 -أ
  . آيلو متر لكل ساعة100 -ب
  .ا لكل ساعة آيلو متر10 -ج
  
)  ثوان 3( قام طفل بتعبئة السيارة وترآها تسير لمدة,يتم تعبئتها بواسطة مفتاح ) لعبة على شكل (  سيارة أطفال -4

  :فإنها تقطع)  ثوان 4( ها مرة ثانية وترآها تسير لمدة أ ثم عب,)  أمتار 9( ت مسافة عفقط
  . مترا36 -أ
  . مترا27 -ب
  . مترا12 -ج
  
ب الصف السادس بزيارة للمرآز الصحي القريب من مكان سكنه وطلب من الطبيب أن يزوده بنشرة  قام أحد طال-5

)  سم50( ثم اطلع على ملفه فوجده عند الوالدة , والبالغين األطفالتوضح األوزان واألطوال الطبيعية للمواليد و
  :وي فوجدهوهو في العشرين من العمر فحسب معدل تغير طوله السن) سم170(وطوله اآلن 

  . سم5 -أ
  . سم6 -ب
  . سم7 -ج
  
  
) 300(دفع والده  فإذا ,ًادينار) 600( فكان ثمنه ًا  أحمد طالب في الصف السادس ذهب مع والده واشترى حاسوب-6

  :دينار واتفق مع التاجر على دفع الباقي على ثالث دفعات فإن والد أحمد سيدفع في آل دفعة مبلغ
  . دينار100 -أ
  .ر دينا300 -ب
  . دينار200 -ج
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   تقيس مهارات االتصال12 -7الفقرات من 
  
  : سلك والجدار فانك تحدد الموقع بـ وتريد أن تحدد موقعه للمدير من ال ) أ (  افترض أن زميلك يقف على النقطة-7

  الجدار                                                                                              
          
          
          
          
        أ   
          
           

          
          

                                                                 سلك
  .أربع بالطات عن الجدار وخمس بالطات عن السلك -أ
 . ست بالطات عن السلك وثالث بالطات عن الجدار-ب
  .ك وثالث بالطات عن الجدار  تسع بالطات عن السل-ج
  
 علي وعالء صديقان في الصف السادس مرض علي وغاب عن حصة التكنولوجيا وآانت الحصة عن أدوات -8

  :اسبة آانت هينفإن إجابة عالء الم , فاتصل علي بعالء ليشرح له بإيجاز حصة التكنولوجيا,االدخال في الحاسوب
  .ات مثل الميكروفون والفأرةيانب أدوات االدخال في الحاسوب تدخل ال-أ
  . CD أدوات االدخال في الحاسوب تدخل البيانات مثل الفالش والـ-ب
  . أدوات االدخال تدخل البينات مثل لوحة المفاتيح والسماعات-ج
  
 خرجت ليلى مع أمها الى الحديقة وفي الطريق رأت رجل أعمى فسألت ليلى أمها آيف يمكن للمكفوفين أن يقرأوا -9

  : الصحيحة هياإلجابةوآانت تها األم فأجاب
  . أن هناك آتابة للمكفوفين تعرف بالنوته-أ
  . المكفوفين ال يستطيعون القراءة-ب
  . )Braill(  أن هناك آتابة للمكفوفين تعرف ببريل -ج
  

لب تدرس  وأنت آطا,فاز والمذياعلفي الت  آثيرا ما نسمع أن عصرنا هو عصر التكنولوجيا وتكنولوجيا االنتاج -10
  :التكنولوجيا أردت أن توضح ألخيك معنى أصل آلمة تكنولوجيا والتي تعني

  . آلمة عربية تتكون من مقطعين هما تكنو وتعني علم ولوجي وتعني انتاج-أ
  . آلمة أمريكية وتعني التطور والصناعة واالنتاج-ب
  .عني علم آلمة يونانية تتكون من مقطعين تكنو وتعني الفن والصناعة ولوجي وت-ج
  

 قرأ وسيم فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزله وسأل والده عن العوامل التي تؤثر على آمية الطاقة الكهربائية -11
  : السليمة لوالده هياإلجابةفإن المستهلكه 

  . مدة تشغيل الجهاز وآمية الكهرباء التي يستهلكها الجهاز-أ
  .ةجهزاأل حجم الجهاز وآمية اإلضاءة التي تخرجها -ب
  .جهزة الكهربائية الموجودة في المنزلأل عدد ا-ج
  

 أراد أن يخبر والده بأنه  مروررأى اشارةوعندما  في الصف السادس يرآب مع والده في السيارة طالب معاذ -12
  : يعرف هذه االشارة ألنه تعلمها في المدرسة فقال لوالده إن هذه االشارة تعني يا أبي

  .                                                                        خلف أن تنظر الى االمام وال-أ
الشكل                                                  .                                                                            منطقة سير على اتجاهين-ب
  .          تقدم الى االمام ثم الى الى الخلف-ج
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   تقيس التحكم والمالحظة18 - 13الفقرات من 
  

 قدمت األم ,أشعر بالجوع يا أمي : يلعب مع أقرانه فترة من الزمن ثم رجع الى أمه وقال لها ل  ذهب سامي -13  
  :آانت تعنيها األم هي التي سلسلة الطاقة. ام يعطي الطاقة لالنسان عالط: الطعام البنها وقالت له

  
  . طاقة حرآية– طاقة آهربائية – طاقة شمسية -أ
  . طاقة حرآية– طاقة آيميائية – طاقة آامنة -ب
  . طاقة حرآية– طاقة آيميائية – طاقة شمسية -ج
  
  

حياة من  تخيل راشد آيف تصبح ال, استمع راشد إلى محاضرة ألقاها احد المعلمين حول ترشيد استهالك الطاقة -14
ما يأتي يزيد في ى حد ألنه آان يعتقد أن إ , فقرر أن ال يسرف في استهالآها وان يدعو زمالءه الى ذلك,دون الطاقة 

  :استهالك الطاقة
  .في التنقل بدل السيارة الصغيرة) الباصات (  استخدام الحافالت -أ
  . ترك المصابيح مضاءة اثناء النهار-ب
  .الطاقة استغالل الشمس في انتاج -ج
  

15-                      
  
  
  
  

                                                        الشكل
 ثم اتجه نحو الشمال الشرقي الى المدرسة آما هو مبين في ,تحرك مازن الى الجنوب نحو منزل صديقه عادل إذا 

  : يقعمنزل مازنفإن : الشكل
  . جنوب منزل عادل-أ
  .المدرسة شرق -ب
  . شمال منزل عادل-ج
  

 في حصة التكنولوجيا أخذ المعلم الطالب لغرفة الحاسوب وطلب المعلم من الطلبة إعطاء فترة بين آل أمر يعطوه -16
  :للحاسوب لكي يستطيع الحاسوب أن ينفذ األمر ألن الحاسوب يقوم بـ

  . ادخال المعلومات ثم ادخال البيانات ثم معالجتها-أ
  .البيانات ثم اخراج المعلومات ثم ادخال البيانات معالجة -ب
  . إدخال البيانات ثم معالجتها ثم إخراج المعلومات-ج
  

 وآان يطرح بعض ًا وتكنولوجيًا  في برنامج تلفزيوني عن العلم والتكنولوجيا استضاف مقدم البرنامج عالم-17
  :وهو ألن هناك فرق بينهما , منهماألسئلة لكل واحد

  .لم يفّسر الظواهر الطبيعية والتكنولوجي يحول المعرفة إلى تطبيقات أن العا-أ
  . ان التكنولوجي يحذر من المشكالت والعالم يحاول حلها-ب
  .  ان العالم هدفه االختراع واالنتاج والتكنولوجي يكشف الحقائق والمفاهيم-ج
  

  :                                               األشكل الحظ أن ومن خاللاآلتيةأُثناء قراءة علي في المكتبة لقصة الحظ االشكال -18

                                                                                                            
  2                 الشكل رقم         1                                                                 الشكل رقم 

  . الشكل رقم واحد حيران والشكل الثاني مندهش-أ
  . الشكل رقم واحد غضبان والشكل الثاني مسرور-ب
  . الشكل رقم واحد غضبان والشكل الثاني مندهش-ج

المدرسة

 منزل عادل

 منزل مازن
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   تقيس االستجابة الناقدة24 -19الفقرات من 
 ما تابعته مع ما أخذته عن الحاسوب تية عمله فقارنبرنامج علمي عن قلب االنسان وآيف  آانت رنا تتابع -19

  :ومكوناته فاستنتجت أن 
  .  الذاآرة الموجودة في الحاسوب تعتبر مثل قلب االنسان-أ
  . أن البرامج الموجودة في الحاسوب تعمل مثل عمل القلب داخل االنسان-ب
  . أن وحدة المعالجة المرآزية تعتبر القلب النابض لجهاز الحاسوب-ج
  

البالون آما في وعندما ترآه اتجه  , وقام بنفخه ثم أمسكه بيده وهو يغلق فوهته ثم ترآه اشترى طفل بالونًا-20
  :الشكل

  .1 آما في الشكل -أ
  . 2 آما في الشكل -ب
  .3 آما في الشكل -ج

                                               
  3   الشكل                                 2                  الشكل         1     الشكل                

21-   
 
 
 
 
 

  3        الشكل                                2                            الشكل 1الشكل         
 ويحمل أخرى ودول فلسطينرض مثل األشكال السابقة تمثل أربعة أشخاص يقفون على أماآن مختلفة من سطح اال

 الشكل الذي يمثل االتجاه الصحيح لسقوط , ترك آل واحد منهم الكرة تسقط من يده ,آل واحد منهم آرة معدنية بيده 
  :الكرة هو 

  .1 الشكل رقم -أ
  .2 الشكل رقم -ب
  .3 الشكل رقم -ج
  

 فكانت  وأراد أن يقارن بين الشكلين ,مجاوره  في اليوم المفتوح ذهب سعيد الى قسم الفن ورأى األشكال ال-22
  :المقارنة الصحيحة هي

  . عدد الدوائر بين الشكلين غير متساوي-أ
  .                      غير متحدة المرآز: والثاني, الدوائر متحدة المرآز: الشكل األول-ب
                    .  غير متحدة المرآز: الدوائر متحدة المرآز واألول: الشكل الثاني-ج

   
                       

  2 الشكل رقم    1الشكل رقم 
 فرأي رامي أن ؟ من أذآى الحاسوب أم االنسان:  اختلف رامي ورائد من طالب الصف السادس بموضوع وهو-23

فإن  حضروا إليك لتحسم القضية بشكل صحيح وعندا. ذآى أما رائد فيعتبر أن االنسان هو أذآىاألالحاسوب هو 
  :إجابتك المناسبة حتما ستكون

  .يوجد من هو اذآى صحيحان وال ين الرأي-أ
  . اتبنى رأي رامي-ب
  . اتبنى رأي رائد-ج
  

 رسم قيس الرسمة المجاورة في حصة التكنولوجيا والمتعلقة باألشكال الهندسية وطلب منك المعلم أن تحلل -24
  :رسمة قيس وتستخرج األشكال الهندسية الموجودة في الرسمة

  . دائرتان ومستطيالن ومربع ومثلث-أ
  . ومربعان ومستطيل دائرتان-ب
  . ومربع مثلث ودائرتان ومستطيل-ج
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  االتجاهات تقيس القيم و30 - 25الفقرات من 
  

ا وسجل معظمهاجرى أن أ وبعد ,ات يريد ان يجربها إلثبات نظرية جديدة ختبار لدى عالم قائمة من التجارب واال-25
تائج التجارب الباقية حسب ما حصل عليه من التجارب  جاء موعد لمؤتمر علمي قبل ان يكمل الباقي فسجل ن,نتائجها 
  : هذا التصرف الذي قام به العالم ألنه,األولى 

  . ال تؤثر نتيجة التجارب الباقية على التجارب األولى-أ
  . لن ينظر أحد الى مدى صحة التجارب-ب
  . لكل تجربة وضعها الخاص حتى لو أظهرت نفس النتيجة-ج
  

 على إنفراد بالقيام بتجارب تبين مدى تأثير ارتفاع الجسم عن سطح فك وبعض زمالئك آًال افترض أن المعلم آل-26
لم يقم احد زمالئك بإجراء التجارب بل اآتفى بأخذ نتيجة زميل له مع تعديل طفيف . األرض على طاقة وضع الجسم 

  : تؤيدهااآلتية أي العبارات .بالنتيجة
  .دلةبمزيد من األ النتائج المقبولة ال يمنع إثباتها -أ
  . ال يستطيع القيام بالتجربة بدقة-ب
  . نتيجته لن تؤثر على نتائج اآلخرين-ج
  

إآتشاف  قرأ المعلم للتالميذ عن سيرة بعض العلماء وآيفية إآتشاف قانون الجاذبية واآتشاف مطعوم الجدري و-27
  :عّلق أحد الطالب برأيه الذي يعّبر عن الرأي المناسبالبنسلين 

  .و لم يكتشفه هؤالء العلماء الآتشفه غيرهم ل-أ
  . انتظر حكم المعلم على هذا القول-ب
  .هؤالء العلماء ومنجزاتهم أبحث عن مراجع تتحدث عن سير -ج
  

وقرروا آتابة التقرير  اجتمع علماء الفضاء لمناقشة الظاهرة , عرفت في اآلونة االخيرة ظاهرة الصحون الطائرة-28
  :اآلتي

  .ف على الحقيقة للمستقبل فهو آفيل بإظهارها ترك الوقو-أ
  . إجراء البحوث والتحقيقات لجالء االمر-ب
  . أخذ القرار بالرأي النظري حسب االغلبية-ج
  

  :ته عليه أن نظريليثبت العالم صحة , قدم عالم نظرية جديدة رفضها العلماء-29
  . يثبت على موقف اليمانه بأن النظرية العلمية ال تتغير-أ
  .يجري المزيد من التجارب واالثباتات ويدعمها باألدلة العلمية -ب
  . يعدل بعض جوانب النظرية آي تتفق مع آراء معارضيه-ج
   

  ).إن اإلآثار من شرب المشروبات الغازية يسبب جفافا في الجهاز الهضمي :( سمعت بعض الناس يقولون-30
   :هبناء على ذلك فإن

  . غير معروفة بدقة فال مبرر لالقالل منهابما أن مكونات هذه المشروبات -أ
  . يمكن أن تكون المشروبات ضارة ولكن تتطلب مزيدا من البحوث العلمية-ب
  . يحتمل أال تكون هذه المشروبات ضارة-ج
  
  
  

  ختبارانتهى اال
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  ورقة تفريغ االجابات
  

   الصحيحةاإلجابةرمز   الفقرة
  ج  ب  أ  1
  ج  ب  أ  2
  ج  ب  أ  3
  ج  ب  أ  4
  ج  ب  أ  5
  ج  ب  أ  6
  ج  ب  أ  7
  ج  ب  أ  8
  ج  ب  أ  9
  ج  ب  أ  10
  ج  ب  أ  11
  ج  ب  أ  12
  ج  ب  أ  13
  ج  ب  أ  14
  ج  ب  أ  15
  ج  ب  أ  16
  ج  ب  أ  17
  ج  ب  أ  18
  ج  ب  أ  19
  ج  ب  أ  20
  ج  ب  أ  21
  ج  ب  أ  22
  ج  ب  أ  23
  ج  ب  أ  24
  ج  ب  أ  25
  ج  ب  أ  26
  ج  ب  أ  27
  ج  ب  أ  28
  ج  ب  أ  29
  ج  ب  أ  30
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  . في مادة التكنولوجيا للصف السادسل عادات العقختبار النموذجية الاإلجابة :5.7ملحق 
   الصحيحةاإلجابةرمز   الفقرة

  ج  1
  ب  2
  أ  3
  ج  4
  ب  5
  أ  6
  أ  7
  أ  8
  ج  9

  ج  10
  أ  11
  ب  12
  ج  13
  ب  14
  ج  15
  ج  16
  أ  17
  ج  18
  ج  19
  ب  20
  ج  21
  ب  22
  ج  23
  أ  24
  ج  25
  أ  26
  ج  27
  ب  28
  ب  29
  ب  30
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  .الكتاب الرسمي الموجه من مدير التربية والتعليم إلى المدارس :5.8ملحق 
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  .الكتاب الرسمي الموجه من جامعة القدس إلى المسؤولين لتسهيل المهام :5.9ملحق 
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  الفهارس
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  فهرس الجداول

  
 رقم

  الجدول

  الصفحة  عنوان الجدول

 حسب الجنس ونوع المدرسة والتحصيل خصائص العينة الديمغرافية  3.1
   .المدرسي

50  

4.1  
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