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 الفصـل األّول  ) مشكمة الدراسة (

 : المقدمة

شهدت العقكد األخيرة مف القرف العشريف تطكرات متسارعة، انعكست عمى منظكمػة   
ها. كمػػف  بػػرز سػػذو التطػػكرات التربيػػة مػػف ديػػث دكرسػػا كومسػػتتها كسياسػػتها كمناس هػػا ك سػػاليب

التقدـ المذسؿ وي كاوة م االت العمـك كالتكنكلك يا كظهكر عصر المعمكمات كالعكلمػة،  ممػا 
اضػػطر العػػاممكف وػػي م ػػاؿ التربيػػة الػػى ت ديػػد النظػػاـ التربػػكم كتطػػكيرو لمكاكبػػة المسػػت دات 

كم عمػػػى المنػػػاس    كالتطػػػكرات الدديوػػػة كالتعػػػايش معهػػػا كاسػػػتومارسا. كاػػػد ركػػػز التطػػػكير التربػػػ
ألنهػػا تعتبػػر ركيػػزة العمميػػة التربكيػػة كالكسػػيمة التاعمػػة لتدقيػػؽ  سػػداؼ التربيػػة التػػي ترمػػي الػػى 
اعػػػداد  وػػػراد اػػػادريف عمػػػى النهػػػكض باألمػػػة الػػػى  عمػػػى المسػػػتكيات ، كالػػػى التكيػػػؼ مػػػ  سػػػذو 

ات التػي التغيرات كالتطكرات المست دة ، كذلؾ عف طريؽ معروتهـ لمكسائؿ كالطػرؽ كاالستمامػ
 تسمح لمطمبة بالتعمـ الذاتي كتزكدسـ بمعارؼ تساعدسـ وي دؿ ما يعترضهـ مف مشكبلت. 

وهنػػػاؾ استمػػػاـ عػػػالمي بػػػالتعمـ المػػػنظـ ذاتيػػػان، كمهاراتػػػخ وػػػي م ػػػاالت الػػػتعمـ المختمتػػػة، 
ديػػث ينبغػػي تدعيمػػخ كتنميتػػخ وػػي المرادػػؿ المبكػػرة لمتعمػػيـ منػػذ الطتكلػػة المبكػػرة، مػػف   ػػؿ  ف 

طتاؿ كيؼ يتعممكف ككيؼ يعال كف كينهمكف معمكمات لتدقيؽ التهػـ، كلكػي يصػبدكا يتعمـ األ
(. كانطبلاػان مػف 9008  عبػد ا،، 9008اادريف عمى معال ة مشكبلت التعمـ ) وناء مدمػد، 

 سمية دكر العمـك الطبيعية كأدد م االت التربية العممية كالتػي  تعػد ادػدل الكسػائؿ ف التعالػة 
عميهػا الم تمػ  وػي اعػداد سػلالء المتعممػيف المنظمػيف ذاتيػان، ديػث انػخ وػي ظػؿ ف  التي يعتمد 

االنت ار المعروي، ينبغي لممتعمـ  ف يستخدـ الطػرؽ العمميػة لمبدػث كالتتكيػر وػي تكصػمخ الػى 
البنػػاء المعروػػي لمعمػػـ، كسػػذا مػػا يتتػػؽ مػػ  طبيعػػة العمػػـ مػػف ديػػث ككنػػخ بنػػاء معروػػي كطريقػػة 

 لمبدث كالتتكير .

 سميػػة التنظػػيـ الػػذاتي وػػي نكعيػػة المتعممػػيف  ديػػث يشػػير تػػراث البدػػث التربػػكم  كتكمػػف
الػػى  ف الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان يظهػػر مزيػػدان مػػف الػػكعي بمسػػلكليتخ عػػف  عػػؿ الػػتعمـ ذك معنػػى، 
كمراابػػػة  دائػػػخ الػػػذاتي، كينظػػػر لممشػػػكبلت كالمهػػػاـ التعميميػػػة باعتبارسػػػا تدػػػديات، كير ػػػ  وػػػي 

 ـ )لطػػػػؼ ا،التغييػػػر كيسػػػػتمت  بػػػالتعم (.968: 9009،



                                                                

 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   5132 أكتوبر  -ثانيجزء  –العذد اخلاهس  - 13اجمللذ       111

كلذلؾ ومف الكاضح  ف التعمـ المنظـ ذاتيػان مػف الم ػاالت التػي سػكؼ يكػكف لهػا دكر  
، لمػػا يدتكيػػخ مػػف اػػدرة عمػػى دعػػـ الكويػػر مػػف ال كانػػ  التػػي  كبيػػر وػػي تطػػكير تػػدريس العمػػـك

 ف  يدتا ها تدريس العمـك خاصة وي ضكء التطكرات المتسارعة لممعروػة العمميػة، التػي ي ػ 
يككف الطبل  ذكم اػدرات كمهػارات يمكػف  ف يكورسػا لهػـ الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان، كالمسػاعدة وػي 
تنمية ادتيا ات المتعمميف وي  مي  ال كان  كخاصة ما تتعمؽ بالتركؽ الترديػة مػف اخػتبلؼ 
مـ  نماط التعمـ، كذلؾ مف خبلؿ نقؿ التمدكر التقميدم لمعممية التعميمية مف المعمـ الػى  المػتع

. 

 كدت الكوير مف الدراسات عمى ضػركرة مسػاعدة الطػبل  عمػى تطػكير عػادات العقػؿ 
لديهـ كمداكلة كض  األسداؼ التربكية بما يتناس  م  عادات العقؿ ، كلقد كض  العديػد مػف 
كسػػػا   التصػػػكرات لتطبيػػػؽ نظريػػػة عػػػادات العقػػػؿ وػػػي التعمػػػيـ كاالسػػػتتادة منهػػػا وػػػي تطػػػكير كا 

(. 5: 9002كاي ابية ككػذلؾ تطػكير الػذكاء العػاطتي لػديهـ )عتانػة، المتعمميف سمككيات ذكية
( الػى األوػر 9006(،كالكركػي)9005((،كوابت 9004كما تكصمت دراسات كؿ مف الرابغي )

التعاؿ لعادات العقؿ وي تنمية داوعية اإلن از، كد  االستطبلع المعروي،  كالذكاء الك داني 
( واعميػػة عػػادات العقػػؿ وػػي 9004كػػدت دراسػػة عمػػكر)، كالتتكيػػر النااػػد لػػدل الطػػبل  ،كمػػا  

 تنمية التتكير اإلبداعي الذم يعد المدكر األساسي الذم تتمركز دكلخ  مي   نشطة تعميـ.

 مشكمة الدراسة :
عمػى الػر ـ مػف ال هػكد المبذكلػة لتطػػكير منػاس  العمػـك كطػرؽ تدريسػها، اال  نػخ مػػازاؿ 

يتتقػػػدكف السػػػتخداـ  عػػػادات العقػػػؿ وػػػي  -صػػػةخا–الطػػػبل  عمكمػػػان كوػػػي المردمػػػة المتكسػػػطة 
   ليمػى 9009  الدػاروي ، 9000تعممهـ، كسذا ما  كدتخ نتػائ  العديػد مػف الدراسػة )ر ػ  ، 

متعمػيـ ل ل(، لذلؾ يداكؿ البادػث تطبيػؽ نمػكذج كيػف كبيػر 9005دساـ الديف كدياة رمضاف، 
ا اػػد يكػػكف لػػخ  وػػر وػػي المػػنظـ ذاتيػػان وػػي تػػدريس مقػػرر العمػػـك لمصػػؼ الوالػػث المتكسػػط   ممػػ

تددد وػػي ضػػعؼ التغمػػ  عمػػى المشػػكبلت السػػابقة، كبنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽ، وػػ ف مشػػكمة الدراسػػة
مستكل عادات العقؿ لدم طبل  الصؼ الوالػث المتكسػط ممػا اسػتمـز سػذا العمػؿ عمػى تنميػة 

عمػى لمتعمـ المنظـ ذاتيان وي العمػـك   لكيف كبير سذو العادات لديهـ مف خبلؿ استخداـ نمكذج 
 .  تنمية عادات العقؿ،  لطبل  الصؼ الوالث المتكسط
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 سؤال الدراسة : 
ما أثر استخدام نموذج وين وبير  لمتعمم المنظم ذاتيًا في العموم عمى تنمية عـادات 

 العقل، لطالب الصف الثالث المتوسط ؟

 هدف الدراسة :
خػبلؿ اسػتخداـ نمػكذج مػف طبل  الصؼ الوالػث المتكسػط  لدل تنمية عادات العقؿ         

 كيف كبيرل وي تدريس العمـك . 
 أهمية الدراسة :

  تقديـ دليؿ لممعمـ لمقائميف عمى تطكير العممية التعميميػة   لبلسػتعانة بػخ وػي تطػكير
 دليؿ المعمـ وي م اؿ العمـك  ك  دلة  خرل. 

  .تقديـ مقياس لعادات العقؿ 
 فرض الدراسة :

       ( بػػػػػػػيف متكسػػػػػػػطي در ػػػػػػػات 0.04 صػػػػػػػائية عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتكل )داللػػػػػػػة اد كيك ػػػػػػػد وػػػػػػػرؽ ذ          
طػػػبل   الم مػػػكعتيف الت ريبيػػػة كالضػػػابطة وػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم لمقيػػػاس عػػػادات العقػػػؿ لصػػػػالح 

 الم مكعة الت ريبية.
 ااتصرت الدراسة عمى الددكد التالية:حدود الدراسة : 

بالمممكػػة العربيػػة  طػػبل  الصػػؼ الوالػػث المتكسػػط بمدينػػة مكػػة المكرمػػةعينػػة عشػػكائية مػػف  - 0
 السعكدية .

 & Costaخمػػػس مػػػف عػػػادات العقػػػؿ التػػػي دػػػددسا كػػػؿ مػػػف  روػػػر ككسػػػتا كبينػػػا كميػػػؾ  - 9
Kallick,2000) سػػػػي: الموػػػػػابرة ، الػػػػػتدكـ كضػػػػػبط الػػػػػنتس كعػػػػػدـ التهػػػػػكر، تدػػػػػرم الداػػػػػة )

 كالضبط، االستعداد الدائـ لمتعمـ، كالتتكير كالتكاصؿ بداة ككضكح.
قػػدرة عمػػى دعػػـ الكويػػر مػػف ال سػػىذاتيػػا لمسػػتخدمة وػػى الدراسػػة اسػػتراتي يات الػػتعمـ المػػنظـ  - 2

ال كانػػ  التػػي يدتا هػػا تػػدريس العمػػـك خاصػػة وػػي ضػػكء التطػػكرات المتسػػارعة لممعروػػة 
 . العممية
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 مصطمحات الدراسة : 
 يمارسػػها التػػي السػػمككيات  ك األوعػػاؿ  ك الخطػػكات م مكعػػة سػػيالــتعمم المــنظم ذاتيــا :  .0

 عنػػػد كاسػػػتر اعخ بػػػخ، كاالدتتػػػاظ كتخزينػػػخ، الػػػتعمـ، اكتسػػػا  ؿ  ػػػ مػػػف شػػػعكريا المػػػتعمـ
 مقيػػػاس عمػػػى الطالػػػ  عميهػػػا يدصػػػؿ التػػػي الكميػػػة بالدر ػػػة سنػػػا كتقػػػاس. اليػػػخ الدا ػػػة

 .التنظيـ ذاتي التعمـ استراتي يات
: نمػكذج اػائـ عمػى معال ػة المعمكمػات الخاصػة Winne & Perryنموذج ويـن وبيـر ي  .9

كار التػػي يقػػـك بهػػا التػػرد مػػف خػػبلؿ اربػػ  مرادػػؿ دكريػػة كمتتاعمػػة بػػالتنظيـ الػػذاتي لمػػتعمـ األد
لمتنظيـ الذاتي التعمـ ، كسي تدديد المهمػة ، كضػ  االسػداؼ كالخطػط، تينػي االسػتراتي يات 

 (302: 9002، كالتقكيـ)كامؿ ،
 : Habits of Mindعادات العقل 

مة  ك مكاػػؼ مديػػر تعػػرؼ عمػػى  نهػػا : السػػمكؾ  الػػذم يبديػػخ المػػتعمـ عنػػدما تكا هػػخ مشػػك
لتتكيػػرو، كيتطمػػ  منػػخ البدػػث كالتقصػػي مػػرة  تمػػك األخػػرل   إلي ػػاد الدػػؿ المناسػػ  لهػػا، كبطبيعػػة 

 & Costa)الداؿ يككف سذا الدؿ  ير  اسز وي ذسنخ عند بداية است ابتخ لممويػر  ك المشػكمة .)
Kallick,2000:17 

الذكيػػة التػػي يسػػمكها طػػبل   كيعروهػػا البادػػث ا رائيػػان: م مكعػػة مػػف السػػمككيات التتكيريػػة
الصؼ الوالث المتكسػط  ونػاء ايػامهـ بمهػاـ ك نشػطة الػتعمـ المختمتػة ، كتتموػؿ العػادات العقميػة التػي 
يسػػتخدمها البادػػث وػػي عػػادات: الموػػابرة ، الػػتدكـ كضػػبط الػػنتس كعػػدـ التهػػكر، التتكيػػر كالتكاصػػؿ 

داػػػة كالضػػػبط  ، كتقػػػاس مػػػف خػػػبلؿ بكضػػػكح كداػػػة ، االسػػػتعداد الػػػدائـ لمػػػتعمـ المسػػػتمر، كتدػػػرم ال
 الدر ة التي يدصؿ عميها الطال  وي مقياس عادات العقؿ.

استخدام التعمم المنظم ذاتيا في تنمية عادات العقل لدى طالب الفصل الثاني: 
  المرحمة المتوسطة
 أوال : نشأة التعمم المنظم ذاتيًا :

نسػبيا وػي العمػـك التربكيػة  يعد مصػطمح الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان مػف المصػطمدات الدديوػة
مف خبلؿ منطمقاتخ ك وكارو التي  سهمت وي بنائها العديد مف النظريات وي م اؿ عمػـ الػنتس 
التربكم ، كالتعمـ المػنظـ ذاتيػان يركػز عمػى واعميػة المػتعمـ وػي الػتعمـ، كالتركيػز عمػى األسػالي  

ة لهػػػذا العصػػػر الػػػذم يشػػػهد المتمركػػػزة عمػػػى المػػػتعمـ، كالتػػػي تتتػػػؽ بقػػػكة مػػػ  المتطمبػػػات الدديوػػػ
انت ػػػارا وػػػي  ميػػػ  ال كانػػػ  العمميػػػة كاالاتصػػػادية . كالمػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتيػػػان يمتمػػػؾ امكانيػػػات 

 تساعدو عمى االنطبلؽ ندك التعمـ، كمسايرة التطكرات المتسارعة لهذا العصر .
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كعمػػى الػػػر ـ مػػػف  ف التنظػػيـ الػػػذاتي اػػػادـ  ديػػد وػػػي ميػػػداف عمػػـ الػػػنتس، وقػػػد ظهػػػرت 
عمػـ الػنتس اال تمػاعي،  مػا وػي   –كخاصة–كبيرة مف البدكث دكؿ التنظيـ الذاتي  م مكعة

التسعينات وقد تكس  سذا المتهـك ليشمؿ  كان  كتطبيقات مختمتة بمػا وػي ذلػؾ الػتعمـ المػنظـ 
 (.27: 9009ذاتيا، كالتدكـ الذاتي  )السكاط،

تكاػػػ  منػػػخ  ف يقػػػـك  مػػػا مػػػف ديػػػث دكر المػػػتعمـ وػػػي العمميػػػة التعميميػػػة وبعػػػد  ف كػػػاف ي
باسػػت ابات ورديػػة م ػػز ة مبلدظػػة كاابمػػة لمقيػػاس كداللػػة مػػف دالالت الػػتعمـ،  صػػبح عميػػخ  ف 
يككف انسانا نشيطا وػي اسػتقباؿ المعمكمػات منظمػا لهػا، كمكظتػا لمػا يمتمكػخ مػف اػدرات عقميػة 

 نمػاط معرويػة  كمعرويػة  لمعال تهػا، كتنسػيقها، كتبكيبهػا، كترميزسػا، كاسػتيعابها، كتدميمهػا، الػى
 ( 92: 9003ذات معنى ) دركزة ،

          كاػػػػػػػد سػػػػػػػاسمت العديػػػػػػػد مػػػػػػػف النظريػػػػػػػات كالنمػػػػػػػاذج التػػػػػػػي ظهػػػػػػػرت وػػػػػػػي م ػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػـ
تمػػػؾ النظريػػػات كالنمػػػاذج الخاصػػػة بػػػالتعمـ كنظريػػػة الػػػتعمـ اإل رائػػػي ك راء  –كخاصػػػة –الػػػنتس 

 تماعيػة، كالنظريػات ، كنمػاذج الػتعمـ المعروػي، كنظريػة المعروػة اال  Vygotskyفوب كتسكيف
 – يضػػان –كن ػػد  البنائيػػة وػػي نشػػأة الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان كخاصػػة مػػا يتعمػػؽ بأبعػػادو المختمتػػة . 

اسػػػهامات مػػػف النظريػػػة السػػػمككية   ديػػػث  كػػػدت سػػػذو النظريػػػات عمػػػى بعػػػض المبػػػاد  كا راء 
يػػػان وػػػي سػػػذو كالتػػػي ينمكػػػف اعتبارسػػػا بموابػػػة متػػػاسيـ عامػػػة لمػػػتعمـ المػػػنظـ ذات –الخاصػػػة بػػػالتعمـ 

العمميػات ، كالتي كاف لها  وػر كبيػر وػي تدديػد متهػـك الػتعمـ الػنظـ ذاتيػان كتدديػد  –النظريات 
 (. 92: 9005)رشكاف،  الترعية منخ

ككاف مف  كائؿ النظريات التي  كػدت عمػى بعػض متػاسيـ الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان النظريػة 
، ديػػػث  كػػػدت عمػػػى متهػػػـك  skinnerالسػػػمككية، كبالتدديػػػد نظريػػػة الػػػتعمـ اإل رائػػػي لسػػػكيز 

التعزيز الذاتي، كادرة المتعمـ عمى التمييز بيف المعػززات الملاتػة كالدائمػة،  ك المعػززات ذات 
 information processingاألور الطكيؿ المدل،كما تأكد ات او تككيف كتناكؿ المعمكمات  

Apptach  ظريػة لمػتعمـ ككصػتها عمى بعض الخصػائص المميػزة، كالتػي  وػرت التتسػيرات الن
لعمميات المراابة الذاتية كالمتمومػة وػي مصػطمح التغذيػة المرتػدة المعمكماتيػة، كيتتػرض سػذا  ف 
التنظيـ الذاتي يددث مف خبلؿ اوتػراض معػايير تقكيميػة ذاتيػة يرااػ  التػرد وػي ضػكئها نتػائ  

 (. 4: 9005 وعالخ، كيعدؿ، كيكيؼ  وعالخ وي ضكء نتائ  تمؾ المراابة ) رشكاف، 
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لقػد  كػػدت النظريػػة السػػمككية عمػى  ف السػػمكؾ التعػػاؿ يمكػػف  ف يعػزز اي ابيػػان وػػي ظػػؿ 
ك ػػػكد المدتػػػزات، كيمكػػػف تغذيػػػة سػػػذا السػػػمكؾ عػػػف طريػػػؽ الػػػتعمـ الػػػذاتي، كالمراابػػػة الذاتيػػػة، 
كالتعزيز الذاتي، كسذو العمميات الترعية سي بموابة الكتايات السمككية األساسػية لمػتعمـ المػنظـ 

 (171  :2004 (Harris, Ready and Graham, . 
(  نػػػػػػػػػػػػػػخ كػػػػػػػػػػػػػػاف  راء نظريػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػتعمـ المعروػػػػػػػػػػػػػػي 4: 9005رشػػػػػػػػػػػػػػكاف ) كيشػػػػػػػػػػػػػػير

 وػػػػر كبيػػػػر وػػػي تتسػػػػير تطػػػػكر كتدسػػػػيف   social cognitive theory اال تمػػػاعي
القػػػػدرة عمػػػػى التنظػػػػيـ الػػػػذاتي، ككػػػػذلؾ وػػػػي التعػػػػرؼ عمػػػػى العمميػػػػات المدػػػػددة لمػػػػتعمـ المػػػػنظـ 

عميػػػػػة الذاتيػػػػػة، كمتهػػػػػـك التكاػػػػػ ، كتػػػػػأوير النمػػػػػاذج اال تماعيػػػػػة كاألسػػػػػداؼ، ذاتيػػػػػان، موػػػػػؿ: التا
ديػػػػػػث تعػػػػػػكد  ػػػػػػذكر نظريػػػػػػة الػػػػػػتعمـ المعروػػػػػػي اال تمػػػػػػاعي الػػػػػػى نظريػػػػػػة الػػػػػػتعمـ اال تمػػػػػػاعي 

 ر كدكالريػػػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف مخيمػػػػػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػػػػػى  0830التػػػػػػػػػػػػػػػػي ظهػػػػػػػػػػػػػػػػرت وػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 (Miller&Dollar) ديػػػػػػػػػػػػػث نشػػػػػػػػػػػػػرا كتابيهمػػػػػػػػػػػػػا دػػػػػػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػػػػػػتعمـ اال تمػػػػػػػػػػػػػاعي كالتقميػػػػػػػػػػػػػد ، 
 Social learning & Imitation   كتعتمػػػػد نظريتهمػػػػا عمػػػػى التعزيػػػػز كالعقػػػػا ،

 كتقميد النماذج. 
(   ف مف  برز العمماء الذيف كاف لهـ  وػر كبيػر عمػى نظريػة 2: 9006كيذكر الغانـ)

( ، ديث تقـك النظريػة  Bandura , 1986التعمـ اال تماعي عالـ النتس األمريكي باندكرا )
ة عمػػػى عػػػػدد مػػػف االوتراضػػػػات تتعمػػػؽ بكػػػػؿ مػػػف التعمػػػػيـ النشػػػط، كالػػػػتعمـ المعرويػػػة اال تماعيػػػػ

باإلنابة، كمبد  اال تماعية كالتعمـ بالمبلدظة، ك خيرا العمميات الترعيػة المككنػة لمػتعمـ المػنظـ 
 ذاتيان . 

كتنطمػػػؽ سػػػذو النظريػػػة مػػػف اوتػػػراض رئػػػيس متػػػادو  ف اإلنسػػػاف كػػػائف ا تمػػػاعي يعػػػيش 
اعػػػػؿ معهػػػػا، كيػػػػلور ويهػػػػا، كتػػػػلور ويػػػػخ  كبػػػػذلؾ وهػػػػك يبلدػػػػظ ضػػػػمف م مكعػػػػة مػػػػف األوػػػػراد بتت

سػػػمككيات كعػػػادات كات اسػػػات األوػػػراد ا خػػػريف، كيعمػػػؿ عمػػػى تعممهػػػا مػػػف خػػػبلؿ المبلدظػػػة 
 كالتقميد 
( تػػػػأوير  راء النظريػػػػػة البنائيػػػػػة، كالتػػػػي تلكػػػػػد عمػػػػػى دكر 4: 9005رشػػػػػكاف ) يشػػػػير ك

داء، كاستخداـ استراتي يات التتصػيؿ  ك المهارات الذاتية وي تطكير استراتي يات التعمـ  ك األ
 خػػذ المبلدظػػات  ليعمػػؽ التهػػـ ديػػث يتتػػرض سنػػا  ف اسػػتخداـ المػػتعمـ السػػتراتي يات معينػػة 

 بتاعمية األ زاء بطريقة سرمية  مما ييسر عميخ تعمـ المهارة . 
 

متهـك الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان اعتمػد ظهػكرو عمػى العديػد  كيتضػػػػػػػػػح ممػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػبؽ  ف 
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 كا راء التي  كدت عميها نظريات التعمـ المختمتة . مف المتاسيـ 

ديث  كدت سذو النظريات عمى دكر المتعمـ وي تتاعمخ م  بيئتػخ كتنظيمػخ لقدراتػخ وػي 
سػػػبيؿ التكيػػػؼ مػػػ  المويػػػرات الخار يػػػة، ديػػػث يسػػػاعدو تنظيمػػػخ الػػػذاتي وػػػي اختيػػػار المهػػػارات 

تطكير مهارات العقمية  كػي يدصػؿ  المناسبة لممكاؼ كالموير، كمف وـ يسعى الى الموابرة وي
 عمى التعزيز الذاتي كالخار ي . 

 ثانيًا : مفهوم التعمم المنظم ذاتيًا : 
يعػػد التنظػػيـ الػػذاتي متتػػاح الشخصػػية اإلنسػػانية وػػي مختمػػؼ م االتهػػا المعرويػػة ك يػػر 

تتكيػر، المعروية، كيتضمف وبلوة  بعاد سي: المراابة الذاتية مف ديث اختيار السمكؾ ك نمػاط ال
كالدكـ عمى الذات مف خبلؿ مقارنة الذات بمعيار معػيف، كاالسػت ابة الذاتيػة مػف خػبلؿ ادارة 

 (. 002: 9008الذات كمكاوأتها  ك معاابتها ) رزؽ،

كمػػف سػػذا المنطمػػؽ يكصػػؼ التنظػػيـ الػػذاتي لمػػتعمـ بأنػػخ فعمميػػة بنػػاءة نشػػطة يقػػـك ويهػػا 
يـ كضػػبط معاروػػخ، كداوعيتػػخ، كسػػمككياتخ، المػػتعمـ بكضػػ  األسػػداؼ، وػػـ تخطػػيط كتك يػػخ كتنظػػ

(، كالطالػػ  8: 9005كالسػػياؽ الػػذم يػػتـ ويػػخ الػػتعمـ مػػف   ػػؿ تدقيػػؽ تمػػؾ األسػػداؼ )رشػػكاف، 
المػػػنظـ ذاتيػػػان سػػػك الػػػذم يمتمػػػؾ داوعيػػػة إلن ػػػاز المهػػػاـ، ككضػػػ   سػػػداؼ منطقيػػػة تتصػػػؿ بتمػػػؾ 

 (.967: 9006المهاـ، كاستخداـ استراتي يات مدددة  لتدقيؽ سذو األسداؼ ) م ؿ،

( بأنػػخ عمميػػة بنائيػػة نشػػطة يكػػكف خبللهػػا المػػتعمـ مشػػاركان 728:9002كيعروػػخ كامػػؿ )
 وي عممية تعممخ مف النادية المعروية، كما كراء المعروية، كمف نادية الداوعية لمتعمـ. 

مػػػػف خػػػػبلؿ اسػػػػتطبلع التعػػػػاريؼ السػػػػابقة يمكػػػػف  ف  اػػػػكؿ: اف التنظػػػػيـ الػػػػذاتي لمػػػػتعمـ 
لػػػى ذاتػػػي يتضػػػمف عمميػػػات تدديػػػد الهػػػدؼ كتنظػػػيـ ال هػػػد  لتدقيػػػؽ الهػػػدؼ باعتبػػػارو نشػػػاط  ك 

دارة الكات كتنظيـ بيئة التعمـ، كطبقان لهذا التعريؼ و ف الطبل  المنظمكف  كالمراابة الذاتية، كا 
ذاتيػػان سػػـ  وػػراد مشػػارككف وػػي عمميػػة الػػتعمـ بتعاليػػة، كيعروػػكف كيػػؼ كلمػػاذا يختػػاركف اسػػتخداـ 

 معينة وي تعممهـ ذاتيان ، كالتمييز بيف األداء التعاؿ ك ير التعاؿ.عممية  ك استراتي ية 

عمى الر ـ مف االختبلوات النسبية وي ك هات النظر السابقة اال  نها تلكد ويمػا بينهػا 
عمػػى  ف الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان يركػػز عمػػى دكر المػػتعمـ وػػي اتمػػاـ عمميػػة تعممػػخ، كالمتموػػؿ وػػي : 
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دارة المصػادر المتادػة، كسػك مػا يسػهـ استخداـ االستراتي يات المع روية، كما كراء المعرويػة، كا 
 وي تيسير اكتسا  المعمكمات، كتنظيـ الداوعية كبالتالي تدقيؽ األسداؼ .

 ثالثا : أهمية التنظيم الذاتي لمتعمم : 
تكمػػف  سميػػة التنظػػيـ الػػذاتي عػػف  يػػرو مػػف المتػػاسيـ وػػي  نػػخ يركػػز عمػػى الكيتيػػة،  ك 

ستطي  الطالػ  مػف خبللهػا  ف ينشػط ذاتيػان ، ويعػدؿ كيػدعـ ممارسػاتخ التعميميػة الطريقة التي ي
 .( 369: 9002داخؿ بيئات تعميمية مدددة)  دمد، 

كتزداد  سمية التنظيـ الذاتي بيف المربيف  ديث تكضح البدػكث  ف المتعممػيف يككنػكف 
لممعمكمػػات، ك نهػػـ  نشػػيطيف عقميػػا وػػي  ونػػاء الػػتعمـ  كوػػر مػػف م ػػرد كػػكنهـ مسػػتقبميف سػػمبييف

يبذلكف در ة عالية مف الضبط لتدقيؽ  سداوهـ، كعمى ذلؾ يتطمػ  التنظػيـ الػذاتي التعػاؿ  ف 
يكػػػػػكف لػػػػػدل المتعممػػػػػيف  سػػػػػداوان معينػػػػػة كداوعيػػػػػة  لتدقيػػػػػؽ سػػػػػذو األسػػػػػداؼ، كي ػػػػػ   ف يػػػػػنظـ 

نمػػػػػا  –لػػػػػيس وقػػػػػط –المتعممػػػػػكف دكاوعهػػػػػـ الداخميػػػػػة كمعػػػػػاروهـ المرتبطػػػػػة  – يضػػػػػان – وعػػػػػالهـ، كا 
 . schunk, 2008: 138)لتدصيؿ، كالمعتقدات كالنكايا كالك داف )با

(، ال بػػػػة 9002(، مكػػػػة عبػػػػد المػػػػنعـ)9002كمػػػػف خػػػػبلؿ دراسػػػػات كػػػػؿ مػػػػف  دمػػػػد،)
(، ن د  ف استخداـ استراتي يات التنظيـ الذاتي 9002(، كالعتيبي )9009(، السكاط)9009)

 التالي:لخ م مكعة مف ا وار االي ابية عمى المتعمـ، نمخصها وي 

  لخ تأوير اي ابي عمى التتكير عالي المستكل، كالتتكير النااد، كاستخداـ  سالي  دؿ
 المشكبلت . 

  . يلور اي ابيان عمى مراابة التهـ 
  . يدسف تعمـ المتعمميف ذكل صعكبات التعمـ 
  تنميػػة مهػػارات الػػتعمـ مػػدل الديػػاة التػػي تػػلسمهـ مػػف تبػػكء مراكػػز مرمكاػػة بعػػد التخػػرج

سػػكؽ           عػػة، نظػػرا لقػػدرتهـ عمػػى تغييػػر  نتسػػهـ لمكاكبػػة متطمبػػات مػػف ال ام
 العمؿ .

 
 

  لمتعمـ المنظـ ذاتيان دكر كبير وي كبير عمى التدصيؿ الدراسي لممتعمميف ، كخاصة
وي م اؿ تعمػـ العمػـك ، كذلػؾ عنػدما تتػاح لمطالػ  الترصػة وػي الػتعمـ معتمػدا عمػى 
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ر ، كاسػػتخداـ  سػػالي  البدػػث كاالستكشػػاؼ ذاتػخ وػػي الر ػػكع لممصػػادر كعمػػؿ الت ػػا
 لمظكاسر الطبيعية دس  ادراتخ، كوي ك كد المعمـ كمنظـ كمساعد لعممية التعمـ . 

  يتعمـ الطبل  بطرؽ مختمتة، ديث يمتمككف مهارات كاستمامات مختمتػة، كلػذلؾ مػف
نظـ المتكاػػ  مػػف المتعممػػيف  ال يتعممػػكا بطريقػػة تػػدريس كادػػدة، لػػذلؾ وػػ ف الػػتعمـ المػػ

ذاتيػػػان يعطػػػي دريػػػة لممتعممػػػيف وػػػي اسػػػتخداـ  سػػػالي  الػػػتعمـ التػػػي تناسػػػبهـ ، كالػػػتعمـ 
بالسرعة التػي يريػدكف ، كاكتشػاؼ استمامػاتهـ الشخصػية، كتنميػة مػكاسبهـ باسػتخداـ 

  سالي  كاستراتي يات التعمـ التي يدبذكنها.
 كرة التكنكلك ية وي مسايرة التقدـ المعروي الهائؿ وي  مي  الم االت كاإلوادة مف الو

 الدصكؿ عمى المعروة كؿ دس  ادراتخ.
  معال ػػة مشػػكمة نقػػص المعممػػيف المتميػػزيف الػػذيف يتمتعػػكف بكتػػاءات خاصػػة   كذلػػؾ

ألف الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان يعطػي الترصػة  مػاـ األوػراد لمػتعمـ كاكتسػا  المعروػة بغػض 
عمـ عمػػى ذاتػػخ النظػػر عػػف تػػكور الكتػػاءات بػػيف صػػتكؼ المعممػػيف، ديػػث يعتمػػد المػػت

 بدر ة  كلى.
 رابعًا : االفتراضات والمبادئ العامة لمتعمم المنظم ذاتيًا .

 :ذاتيًا  المنظم لمتعمم العامة االفتراضات
  ف   اال ذاتيػان، المػنظلـ لمػتعلمـ المختمتػة النمػاذج مػف العديػد سنػاؾ  ف   مػف الػر ـ عمػى

: 9000  الدسػيناف ، 29: 9006ـ ،النمػاذج )الغػان كػؿ ويهػا تشػترؾ عامػة سنالؾ اوتراضات
 :(28: 9002  السكاط ،34
 معروي منظكر مف النشط . كينب  البناء اوتراض عميخ يطمؽ :األول المشترك االفتراض 

 .الػتعمـ عمميػة وػي بنػالكف مشػارككف  المتعممػيف  ف تعػد النمػاذج كػؿ  ف   بمعنػى عػاـ،
 كاسػتراتي يات ك سػداؼ اٍف،مػف معػ يخصهـ ما نشط بشكؿ يبنكف المتعمميف  ف كيتترض

عقػكلهـ  داخػؿ المعروػة المك ػكدة مػف ك يضػان  الخار يػة، البيئػات وػي المتادػة المعروػة مػف
 ك المعمميف، مف سمبييف لممعروة مستقبميف ليسكا المتعمميف  ف   يعني كسذا ،)داخمية )بيئة

 يشػرعكف عنػدما لممعنػى كنشػيطيف بنػائييف يككنػكا ذلػؾ مػف بدالن  لكنهـ ا باء،  ك الكبار،
 .التعمـ وي

 المتعممػيف  ف   النمػاذج كػؿ الػتدكـ. تتتػرض ادتمػاؿ اوتػراض يسػمى :الثـاني االفتـراض 
 كداوعيػتهـ، الخاصػة، لمعػروتهـ معينػة  بعػاد كيتدكمػكا، كينظمػكا يراابػكا،  ف   يمكػنهـ

 سػكؼ األوػراد  ف   يعنػى ال االوتػراض كسػذا .بيئػتهـ خصػائص بعػض ك يضػا كسػمككهـ،
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 األكاات، كؿ وي كسمككهـ معروتهـ، كداوعيتهـ وي كالتدكـ " مراابة يمكنهـ "كف  ك يرااب
 كػؿ اف   كالتنظػيـ، كالػتدكـ مػف المراابػة، بعػض سػك الممكػف كلكػف السػيااات  كػؿ كوػي

 كالتػي كالسػيااية، كالنمائيػة، بػالتركؽ البيكلك يػة، خاصػة ايػكدان  سنػاؾ  ف   تعتػرؼ النمػاذج
 .وي التنظيـ التردية ال هكد م  اخؿتعكؽ  ك تتد  ف   يمكف

 نمػاذج كػؿ الهػدؼ،  ك المعيػار  ك المدػؾ . اف   بػاوتراض كيسػمى  :الثالـث االفتـراض 
 – يضػان  –عميػخ  يطمػؽ ، الػذم المدػؾ  ك المعيػار مػف مػا نػكع يك ػد  نخ تتترض التنظيـ
العمميػة  كانػت اذا مػا تقػيس لكػي المقارنػات  خبللهػا مػف األسػداؼ،  ك المر ػ ،كيتـ ايمػة

التغيير،  ف  كاألوراد يمكػف  ف  يدػددكا معػايير،  لبعض ضركرة سي  ك سناؾ كما ستستمر
 ك  سػػداؼ كػػي يصػػمكا اليهػػا وػػي تعممهػػـ، كيراابػػكا تقػػدمهـ ندػػك الكصػػكؿ ألسػػداوهـ، كبعػػد 

 ذلؾ يكيتكا كينظمكا مف معروتهـ، كداوعيتهـ كسمككهـ ، دتى يصمكا الى  سداوهـ.
 : وػػي كػػؿ نمػػاذج الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان تتتػػرض  ف   نشػػطة التنظػػيـ الػػذاتي  االفتــراض الرابــ

تتكسط بيف الخصائص الشخصية، كالسػيااية، كاإلن ػاز الدقيقػي،  ك األداء، بمعنػى  نهػا 
ليسػػت وقػػط الخصػػائص الوقاويػػة كالديمك راويػػة، كالشخصػػية لؤلوػػراد سػػي التػػي تػػلو ر عمػػى 

خصػػائص السػػيااية كدػػدسا لبيئػػة الصػػؼ سػػي التدصػػيؿ كالػػتعمـ بشػػكؿ مباشػػر، كليسػػت ال
التي تشكؿ التدصيؿ ، كلكف التنظيـ الذاتي لؤلوراد لمعروتهـ، كداوعيػتهـ، كسػمككهـ، سػك 

 الذم يتكسط العبلاات بيف، الشخص، كالسياؽ، كالتدصيؿ المستمر. 
 :اف التنظػػيـ الػػذاتي متعػػدد األبعػػاد ، كلػػيس بعػػدان كادػػدان، كتشػػمؿ سػػذو  االفتــراض الخــامس

األبعػػػػاد كػػػػؿ مػػػػف الداوعيػػػػة ، كطػػػػرؽ كاسػػػػتراتي يات الػػػػتعمـ ، كاسػػػػتخداـ الكاػػػػت ، كالبيئػػػػة 
 التيزيقية، كالبيئة اال تماعية، كاألداء.

 :اف التنظيـ الذاتي يمكف اكتسػابخ عػف طريػؽ مرادػؿ متسمسػمة سػي :  االفتراض السادس
 ـ الذاتي.التعمـ بالمبلدظة، وـ تقميد النماذج، وـ ضبط الذات ، ك خيرا التنظي

 :  اف عمميػة التنظػيـ الػذاتي سػي عمميػة دائريػة يتكػكف مػف  ربػ  مرادػؿ  االفتراض السـاب
سػػي: المراابػػة الذاتيػػة، وػػـ المراابػػة الذاتيػػة، ككضػػ  األسػػداؼ، ك المراابػػة الذاتيػػة، كتطبيػػؽ 

 االستراتي يات ، ك خيرا المراابة الذاتية كالتقييـ.
 .خامسًا : نماذج التعمم المنظم ذاتياً 

 النموذج المعرفي االجتماعي لزيمرمان  لألهداف والتنظيم الذاتي:  -أ 
كسك  دد ركاد النظريػة المعرويػة اال تماعيػة  Zimmerman  (1989: 203)ادـ    

لمػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان، كسػػذو المدػػددات سػػي المدػػددات  كصػػػػتان دايقػػػػان لممدػػػػددات الرئيسػػػػية 
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 Behavioralات السػػػػػػمككية ، كالمدػػػػػػددPersonal Determinantالشخصػػػػػػية 
Determinant كالمدػػػػػػػػددات البيئيػػػػػػػػة ،Environmental Determinantبشػػػػػػػػكؿ ،         
 متبادؿ وعمي .

كيتػػيح التبػػادؿ الوبلوػػي لهػػذو المدػػددات الوبلوػػػة الترصػػة لمطػػبل  المنظػػيف ذاتيػػان وػػػي   
المػػنظـ ذاتيػػان تعممهػػـ  ف يػػلوركا وػػي بيئػػتهـ كوػػي سػػمككهـ، ديػػث تسػػاعدسـ اسػػتراتي يات الػػتعمـ 

التػػي يسػػتخدمكنها مػػف تنظػػيـ سػػمككهـ كبيئػػتهـ بشػػكؿ شخصػػي، ككػػذلؾ تنظػػيـ عممهػػـ الختػػي 
) يػػر الظػػاسر(، كمػػا  ف الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان يظهػػر كيدػػدث عنػػدما يمكػػف لممػػتعمـ  ف يسػػتخدـ 

 عمميات شخصية ذاتية لتنظيـ السمكؾ، كبيئة التعمـ المباشرة بشكؿ  يد كوعاؿ.
ددات الػػػػوبلث الرئيسػػػػة لمػػػػتعمـ المػػػػنظـ ذاتيػػػػان عػػػػدة مككنػػػػات ورعيػػػػة، كتتضػػػػمف المدػػػػ  

، معروػػػة الطػػػبل  ، مػػػػا كراء self-efficacyوالمدػػػددات الشخصػػػية تشػػػمؿ: )وعاليػػػػة الػػػذات 
معرويػػػة، األسػػػداؼ، كالدالػػػة الك دانيػػػة(، بينمػػػا تشػػػمؿ المدػػػددات السػػػمككية )مبلدظػػػة الػػػذات، 

      لمدػػػػػددات البيئيػػػػػة لمػػػػػتعمـ المػػػػػنظـ ذاتيػػػػػان وتشػػػػػمؿالتقػػػػػدير الػػػػػذاتي، كرد التعػػػػػؿ الػػػػػذاتي(،  مػػػػػا ا
 (.Zimmerman, 1989: 190)البيئة المادية، الخبرة اال تماعية، كالمصادر الكالدية( )

(  ف التنظػػػػيـ الػػػػذاتي لمػػػػتعمـ وػػػػي النمػػػػكذج اال تمػػػػاعي 300: 9002كيػػػػذكر كامػػػػؿ )  
 المعروي خبلؿ وبلث مرادؿ يكضدها الشكؿ 

 

 

 

 

 (Zemmermanج اال تماعي المعروي لمتنظيـ الذاتي )زيمرماف ( النمكذ0شكؿ ) 

كاد ااـ  نصار النظرية المعروية اال تماعيػة بػدم  المدػددات الػوبلث الرئيسػة لمػتعمـ   
المنظـ ذاتيان )الذات، السمكؾ، كالبيئة( بما تدكيخ مف مككنات ورعية، كمصادر خار ية تتموؿ 

اعتمػادان عمػى مبػد  رئيسػي سػك الػتدكـ الدمقػي االسػتراتي ي، وي تأوير العكامؿ البيئية كالوقاوية 
كتكصمكا الى ك كد نمكذج دمقي لمتعمـ المنظـ ذاتيػان لمطػبل ، كيتػألؼ النمػكذج الدمقػي لمػتعمـ 
المػػػنظـ ذاتيػػػان مػػػف  ربػػػ  خطػػػكات سػػػي )التقػػػكيـ الػػػذاتي كالمراابػػػة، كضػػػ  األسػػػداؼ كالتخطػػػيط 
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بتهػػا، كمراابػػة النتػػائ  االسػػتراتي ية(، كسػػب  تسػػمية سػػذا االسػػتراتي ي، تنتيػػذ االسػػتراتي ية كمراا
النمػػكذج بػػالدمقي ير ػػ  الػػى  ف الخطػػكات األربعػػة المككنػػة لهػػذا النمػػكذج يك ػػد بينهػػا تتاعػػؿ 
كتبػػادؿ وػػي التػػأوير وكػػؿ خطػػكة بهػػذا النمػػكذج تتػػأور بػػالخطكات األخػػرل كتػػلور ويهػػا، كمػػا  ف 

النمكذج، بديث تكور تغذية را عة تساعد وػي  المراابة الذاتية مك كدة بكؿ خطكة مف خطكات
 تغيير األسداؼ التالية كاالستراتي يات المستخدمة، كمقدار ال هكد المبذكلة مف ابؿ الطبل .

 : Boekaertsالنموذج الثالثي األبعاد لـ "بوكارتس"  -ب 
ي يػػػ  سػػػذا النمػػػكذج عػػػف السػػػلاؿ الخػػػاص بماسيػػػة الكتػػػاءة التػػػي يمتمكهػػػا المتعممػػػكف   

كنهـ مف تنظيـ تعممهـ ذاتيػان. كتبعػان لهػذا النمػكذج تك ػد وػبلث كتػاءات لمػتعمـ المػنظـ ذاتيػان كتم
تعمػػػؿ وػػػي وػػػبلث منػػػاطؽ مختمتػػػة سػػػي: منطقػػػة تنظػػػيـ منظكمػػػة ت هيػػػز كمعال ػػػة المعمكمػػػات، 

منظكمة         كمنطقة تنظيـ عمميات التعمـ، كمنطقة تنظيـ الذات، كيمكف اعتبار  ف تنظيـ
لمػتعمـ             ػة المعمكمػات، كتنظػيـ عمميػات الػتعمـ بموابػة ال انػ  المعروػيت هيز كمعال

المػػػنظـ ذاتيػػػان، بينمػػػا تنظػػػيـ الػػػذات يمكػػػف  ف ينظػػػر اليػػػخ عمػػػى  نػػػخ ال انػػػ  الػػػداوعي )رشػػػكاف، 
9005 :99. ) 
يتتػػرض  سػػذا النمػػكذج  ف الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان عبػػارة عػػف  البكتقػػة التػػي تدػػكم تنظػػيـ  

عمـ كتنمية منظكمة ت هيز كمعال ة المعمكمػات، كبمعنػى  خػر تعػد عمميػات تنظػيـ عمميات الت
 ال ان  الداوعي لمتعمـ بموابة المددد التاعمية التنظيـ الذاتي لم ان  المعروي 

 لمتعمم المنظم ذاتيًا : Winneنموذج "وين"  -ج 
كذج ، كيتتػرض سػذا النمػ 9009-0884اوترض سذا النمكذج مػف ابػؿ كيػف وػي عػاـ  

 ف التػػرؽ بػػيف الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان كاسػػتراتي يات التػػدريس،  ك األسػػالي  العامػػة التػػي تسػػتخدـ 
وي التعمـ يتموؿ وي االستخداـ الغرضي لمعمميات المعرويػة وػي تدقيػؽ األسػداؼ المخطػط لهػا 
اػة سابقان، ككذلؾ يتترض  ف التعمـ المنظـ ذاتيان يتضمف  ربعة  طكار،  ك عمميات تربطها عبل

تبادليػػة وػػي تنتيػػذسا وػػي  البيػػة األديػػاف، كاػػد تتبػػ  سػػذو العمميػػات الترتيػػ  الهرمػػي وػػي تنتيػػذسا 
 ( :94: 9005وي بعض األدياف كسذو األطكار كالتالي)رشكاف،

 
وي المردمة األكلى يقـك  المتعمـ بمعال ػة المعمكمػات عػف ظػركؼ كخصػائص المهمػة،  -0

)معمكمػات             اف وي تدديد المهمة كيك د  مصدراف  ساسياف لممعمكمات يسهم
عف المهمة يقـك المتعمـ بتتسيرسا اعتمادا عمػى بيئػة المهمػة موػؿ اائمػة ألسػداؼ المػتعمـ 
يضػػػعها المػػػتعمـ . كالمصػػػدر الوػػػاني لممعمكمػػػات سػػػك ظػػػركؼ العمميػػػات المعرويػػػة كسػػػي 

عمكمػػات السػػابقة لمعمكمػػات التػػي يسػػتر عها المػػتعمـ مػػف ذاكرتػػخ طكيمػػة المػػدل كتقػػديرو لمم
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كالػػػذكريات عػػػػف مظػػػاسر القمػػػػؽ الػػػػذم سػػػببتخ مهػػػػاـ مماومػػػػة، كواعميػػػة الػػػػذات كاالعػػػػازات 
المرتبطة بالقػدرة كبم ػرد  ف تصػبح المعمكمػات عػف ظػركؼ المهمػة كالعمميػات المعرويػة 

 نشطة وي الذاكرة العاممة يقـك المتعمـ بدم ها معا  لتككيف تعريؼ مددد لممهمة . 
لوانيػػة يدػػدد المػػتعمـ سػػدوا كيضػػ  خطػػة لتدقيقػػة. كاػػد ذسػػ  )كايػػف(  ال  ف وػػي المردمػػة ا -9

ؿ الهػدؼ ايمػة يػتـ يػاألسداؼ لها بركويبلت عف المستكيات كيعتبر كؿ مستكل وي بركوا
 وي ضكئها مراابة النكات   وناء  داء المهمة.

ديػػػدسا وػػػي المردمػػػة الوالوػػػة يقػػػـك المػػػتعمـ بتطبيػػػؽ الكسػػػائؿ كاالسػػػتراتي يات التػػػي تػػػـ تد -2
المردمة الوانية . كتقـك كسائؿ البدث بنسخ المعمكمات المرتبطػة بتدديػد المػتعمـ لممهمػة 
ككػػؿ ان ػػاز )نتي ػػة( يمكػػف نمػػذ تها بػػنتس الشػػكؿ كبركويػػؿ لمهػػدؼ مػػف المردمػػة الوانيػػة 

 ) را عة (. كعف طريؽ المراابة تتـ مقارنة شكؿ بركوايبلت الهدؼ كتكليد تغذية مرتدة 
الرابعػػػة وػػػي سػػػذو المردمػػػة يقػػػرر المػػػتعمـ القيػػػاـ بتعػػػديبلت وػػػي المخطػػػط الػػػذم  المردمػػػة -3

يكضػػح كيػػؼ تػػتـ عمميػػة التنظػػيـ الػػذاتي لمػػتعمـ . كسػػي تتكػػكف مػػف اسػػتخداـ المعمكمػػات 
 مكاراء المعروة ، كالمعمكمات المعروية ، كذلؾ لتقكيـ الترد ألدائخ . 

ظيم الـذاتي ومواضـ  ( لعمميات التنPintrich2000نموذج  بينتريش )  -د 
 التنظيم:

 Puusttinen and) كبػػػكلكنيف  بكسػػػتينف مػػػف كػػػؿ عمػػػؿ كاػػػد
Pulkkinen,2000:279) بينهػا مػا مدممػيف الم ػاؿ، سػذا وػي الداليػة النماذج دصر عمى 

 نمػكذج كػاف المعاصرة النماذج تمؾ  سـ  ف   يذكر النماذج تمؾ بيف كمف كاختبلؼ، تشابخ مف
 كاألنشػطة العمميػات بنػاء وػي المدػاكالت  سػـ مػف   ديػث يعػد (Pintrich,2000) بينتػريش

 الػتعمـ مككنػات ألسػـ باإلضػاوة الػى تكضػيدخ المػنظـ ذاتيػان، الػتعمـ تتعيػؿ عمػى تسػاعد التػي
 كالسمككية. الداوعية، ، كاالستراتي يات التعمـ  استراتي يات المنظـ ذاتيان مف

مػنظـ ذاتيػان، كاوتػرض سػذا النمػكذج كيعد سذا النمػكذج سػك اسػهامخ األكؿ وػي الػتعمـ ال
ـ وػػي مداكلػػة لتتسػػير عمميػػات  0883ـ،  0880ـ،  0880مػػف ابػػؿ بينتػػريش كزمبلئػػخ وػػي 

          الػػػػػتعمـ المػػػػػنظـ ذاتيػػػػػان ب دػػػػػداث نػػػػػكع مػػػػػف التكامػػػػػؿ بػػػػػيف المككنػػػػػات الداوعيػػػػػة كالمعرويػػػػػة  كلػػػػػذا 
         يػػػػػػة، كا خػػػػػػر ينقسػػػػػػـ النمػػػػػػكذج الػػػػػػى بعػػػػػػديف  ساسػػػػػػييف يخػػػػػػتص  دػػػػػػدسما بالمككنػػػػػػات المعرو

بالمككنػػػػات الداوعيػػػػة، كالتػػػػي مػػػػف الممكػػػػف  ف تػػػػلور  ك تدػػػػدد عمميػػػػات الػػػػتعمـ المػػػػنظـ ذاتيػػػػان 
(Pintrich & De Groot ,1990 .) 
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كالمككنات المعروية تتضمف المعروػة كمػا كراء المعروػة، كتنقسػـ المعروػة الػى مكػكنيف 
قرة وػػي البنيػػة المعرويػػة(، كاالسػػتراتي يات عػػاميف سمػػا: المعروػػة التعميػػة )المعروػػة التعميػػة المسػػت

المعرويػػػة الخاصػػػة بػػػالتعمـ كالتتكيػػػر، كسػػػذاف المككنػػػاف يمػػػو بلف التميػػػز المتػػػكازم بػػػيف المعروػػػة 
التقريريػػػة كالمعروػػػة اإل رائيػػػة، والمعروػػػة التقريريػػػة تتضػػػمف مػػػا يعروػػػخ المػػػتعم ـ عػػػف المعمكمػػػات 

  ما المعمكمات، تمؾ كوهـ كتذكر تعم ـ بطرؽ روةالمع اإل رائية المقدمة، بينما تتضمف المعروة
 Pintrich) . كالتنظػيـ كالمراابػة بػالتخطيط الخاصػة وتتضمف االسػتراتي يات المعروة كراء ما

& De Groot ,1990). 

المنظم ذاتيًا  التعمم أن   ( 50: 5116رشوان ) عند  ورد كما النموذج هذا ويفترض
 : هي المعرفية راتيجياتاالست من مختمفة فئات يتضمن ثالث

 وػي:  كتتموػؿ كالتهػـ كالتػذكر، الػتعلمـ، وػي يسػتخدمها كالتػي :المعرفيـة االسـتراتيجيات
 .)النااد كالتتكير التتاصيؿ، كاستخداـ )التسمي ،

 كالتنظيـ(. كالمراابة، وي )التخطيط، كتتموؿ :المعرفة وراء ما استراتيجيات 
 وناء ال هد كضبط ادارة عمى الطبل  ةادر  كتتضمف :المصادر إدارة استراتيجيات  

 يشتت ما كمكا هة الصعبة، المهاـ مكا هة وي الموابرة عمى كالقدرة  داء المهاـ،
 ، الدراسة كات : ادارة وي االستراتي يات تمؾ كتتملوؿ موبل، األداء كالضكضاء

 األكاديمي(  العكف كطم  األاراف، كتعمـ ال هد، كتنظيـ كبيئة الدراسة،
 
 
                    اد التعمم المنظم ذاتيًا:أبع

 :Zimmerman, 1995: ) تدػػدد  بعػػاد الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان وػػي سػػتة  بعػػاد سػػي
 (: 24: 9009السماف، -217

 كيتعمػػػؽ بالسػػػلاؿ: لمػػػاذا  تعمػػػـد كيشػػػير الػػػى داوعيػػػة الطػػػبل  لتنظػػػيـ البعـــد األول :
تعممػػػكف اػػػادريف عمػػػى االختيػػػار تعممهػػػـ كتدقيػػػؽ  سػػػداوهـ ذاتيػػػان، كالبػػػد  ف يكػػػكف الم
لممهػػػاـ، كالمشػػػاركة ويهػػػا  بتاعمية.
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 كيؼ  تعمـد كيشير الى طريقة التعمـ، كيترؾ الدريػة ويتعمق بالسؤال: البعد الثاني :
لممتعممػػيف عمػػى االختيػػار مػػف بػػيف االسػػتراتي يات المتعػػددة بمػػا يتتػػؽ مػػ  متطمبػػات 

 المهمة.
 ــث ــد الثال ـد كيشػػير الػػى الكاػػت الخػػاص بػػالتعمـ، : متػػى  تعمػػويتعمــق بالســؤال: البع

وكممػػػا تقػػػدـ الطػػػبل  وػػػي مسػػػتكل الصػػػؼ الدراسػػػي يصػػػبدكف  كوػػػر اسػػػتقبللية وػػػي 
 التنظيـ كالتدكـ وي كات مذاكرتهـ.

 ماذا  تعمـد كيػرتبط بػاألداء السػمككي لممتعممػيف، وبلبػد البعد الراب  ويتعمق بالسؤال :
، كتكييػػؼ اسػػت اباتهـ بمػػا يتناسػػ   ف يككنػػكا اػػادريف عمػػى اختيػػار، كتعػػديؿ، كتغييػػر

مػػ  متطمبػػات المهمػػة، كوػػي ضػػكء نتػػائ  األداء التػػي يصػػؿ اليهػػا بديػػث يدػػدث ذلػػؾ 
 متزامنان م  التغذية الرا عة النات ة عف سذو االست ابات.

 :يػػػف  تعمػػػـد كيػػػرتبط بالطريقػػػة التػػػي يػػػنظـ بهػػػا  البعـــد الخـــامس: ويتعمـــق بالســـؤال 
بد  ف يستطيعكا التكيؼ م  الظػركؼ البيئيػة المديطػة المتعممكف بيئتهـ التيزيقية، كال

 بهـ نتي ة ادرتهـ عمى التدكـ ويها.
 مػػػ  مػػػف  تعمػػػـد كتشػػػير الػػػى البعػػػد اال تمػػػاعي البعـــد الســـادس: ويتعمـــق بالســـؤال :

لمتنظػػيـ الػػذاتي وبلبػػد  ف يكػػكف المتعممػػكف لػػديهـ كعػػي ب مكانيػػة تمقػػي المسػػاعدة مػػف 
 معمميف.ا خريف سكاء مف األاراف  ك ال

 
 

 : عادات العقل ثانيا
  : مفهوم عادات العقل 

يشػػػير مصػػػطمح العػػػادة الػػػى شػػػيء وابػػػت متكػػػرر يعتمػػػد عميػػػخ التػػػرد، اذ  ف العػػػادات 
العقمية تستند الى ك كد وكابت تربكية ينبغي التركيز عمى تنميتهػا كتدكيمهػا الػى سػمكؾ متكػرر 

ؼ العػػادة بأنهػػا ر بػػة وابتػػة وػػي (، كتعػػر 54: 9007كمػػنه  وابػػت وػػي ديػػاة المػػتعمـ ) نكوػػؿ، 
 ,Adamsالبلكعػي ألداء بعػض األوعػاؿ، كتكتسػ  مػف خػبلؿ الممارسػة المتكػررة المتتابعػة )

2006: 394.) 
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كاػػػد اشػػػتؽ متهػػػـك عػػػادات العقػػػؿ مػػػف اطػػػار نظػػػرم كبيػػػر مكػػػكف مػػػف م مكعػػػة مػػػف 
وػة، كاألنمػاط النظريات المعروية،  سمها: نظريات الذكاء، كمعال ة المعمكمات، كما كراء المعر 

المعرويػػػة، كالنمػػػاذج البنائيػػػة، كنظريػػػة الػػػتعمـ اال تمػػػاعي، كنتػػػائ   بدػػػاث الػػػدماغ، )الميهػػػي ، 
( عػػدة تعريتػػات 7) (:  9002(، وػػي ضػػكء ذلػػؾ اػػدـ ككسػػتا ككيميػػؾ) 206: 9008مدمػػكد، 

 لعادات العقؿ نذكر منها:

 الدياة المختمتة. نماط األداء العقمية الوابت كالمستمر وي العمؿ  لمكا هة مكااؼ  -0
نتاج م مكعة مػف العمميػات التطكريػة المتتابعػة تدتػكم ميػكالن كات اسػات كايمػان تػلدم الػى  -9

ي اد تتصيبلت مختمتة.  طرح األوكار ، كدؿ المشكبلت ، كا 
 النزعة الى التصرؼ بطريقة ذكية عند مكا هة المشكبلت. -2
كالميكؿ تػلدم الػى تتضػيؿ  تركيبة مف المهارات كالمكااؼ كالتمميدات كالت ار  الماضية -3

 نمط مف  نماط السمككيات التكرية عمى  يرو.

 : االفتراضات والمسممات التي تقوم عميها عادات العقل 
تقـك عادات العقؿ عمى م مكعة مف االوتراضات كالمسممات دػددسا اطػامي كعمػكر  

 ( وي التالي:043-044: 9004)
 ريد.يمتمؾ اإلنساف العقؿ ، كيستطي  ادارتخ كما ي - 0
دارتخ، كتعديمخ. - 9  يك د لدل الترد القدرة الكاوية لمتك يخ الذاتي لمعقؿ، كتقييمخ ذاتيان، كا 
دارتخ. - 2  يمكف تعميـ عادات العقؿ  لمكصكؿ الى نتا ات تشغيؿ الذسف كا 
 يمكف تدديد م مكعة المهارات لمكصكؿ الى  عمى كتاءة وي األداء وي كؿ عادة. - 3
ممػػؾ مػػ  عقمػػؾ، كاكتشػػاؼ سػػعتخ، كتسػػتطي   ف يمكػػف  ف تضػػيؼ  م عػػادة  ديػػدة بتعا - 4

 تمدو بالطااة الذسنية لتتكا   داءن  عمى.
 يمكف تنظيـ مكااؼ تعميمية  لتدقيؽ امتبلؾ العادة الذسنية ضمف مادة دراسية مدددة. - 5
 يمكف تدقيؽ المهارات كالعادات الذسنية ضمف مكااؼ تدريبية دياتية. - 6
سنيػة مػف العػادات البسػيطة الػى العػادات األكوػر يمكف االرتقاء بالعمميات كالمهػارات الذ - 7

 تعقيدان دتى الكصكؿ الى مهارة ادارة العمـ.
تدديدان دايقان لمكصكؿ الى  داءات م ددة لكؿ  يمكػػف تدديػػد عػػادات العقػػؿ  - 8
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 مهارة تظهر عمى صكرة  داء مبلدظ كاابؿ لمقياس.
ادارتػخ بػأم عادات العقؿ تتضمف  ف تض  عقمػؾ وػي يػدؾ، كتصػبح لػديؾ المهػارة وػي  - 00

 مستكل تريد مف مستكيات العمميات الذسنية.
يتضح مف االوتراضات كالمسممات السػابقة  ف عػادات العقػؿ يمكػف تنميتهػا، كمػف وػـ  

تعػػديمها، كاياسػػها، كسػػي تظهػػر عنػػدما يمػػارس اإلنسػػاف المهػػاـ كاألنشػػطة المختمتػػة وػػي دياتػػخ 
هػػػا كتك يههػػػا. كبػػػذلؾ يتضػػػح لنػػػا  ف اليكميػػة، كمػػػا  ف كػػػؿ انسػػػاف لديػػػخ القػػػدرة عمػػػى الػػػتدكـ وي

عادات العقػؿ يمكػف  ف يمتمكهػا كػؿ انسػاف، كلكػف بنسػ  مختمتػة ديػث ال يمكننػا القطػ  بعػدـ 
 ك كدسا وي ورد عف  خر، كلكف تختمؼ نسبة كواوتها بيف األوراد .

 : خصائص عادات العقل 
تتصػػػػػػؼ عػػػػػػادات العقػػػػػػؿ بم مكعػػػػػػة مػػػػػػف الخصػػػػػػائص ، دػػػػػػددسا كػػػػػػؿ مػػػػػػف ككسػػػػػػتا  
 (، وي النقاط التالية:05-4) ( :  9002ككاليؾ)

مػػزي  مػػف المهػػارات كالمكااػػؼ كالتمميدػػات، كالت ػػار  الماضػػية، كالميػػكؿ التػػي يمتمكهػػا  - 0
 الترد.

 تتضيؿ نمط مف السمككيات التكرية عف  يرو مف األنماط. - 9
 تتطم  مستكل عاٍؿ مف المهارة  الستخداـ السمككيات بصكرة واعمة كالمداوظة عميها. - 2
عػػادة العقميػػة دساسػػية ندػػك التمميدػػات السػػيااية لمكاػػؼ مػػا، ممػػا يػػكدي بػػأف تتضػػمف ال - 3

 سذا الظرؼ سك الكات المناس  الذم يككف استخداـ سذا النمط ويخ متيدان.
تدعك العادة العقمية وي ختػاـ كػؿ مػرة ي ػرم ويهػا اسػتخداـ سػذو السػمككيات الػى التأمػؿ  - 4

 كالتقدـ بها ندك تطبيقات مستقمة. وي تأويرات سذا االستخداـ، كتقييمها، كتعديمها،
تتطمػػ  العػػادة العقميػػة النظػػر وػػي األوكػػار القديمػػة برليػػة  ديػػدة، كخيػػاؿ مبػػدع، كطػػرح  - 5

 بدائؿ كويرة عند دؿ المشكمة.
           ( الػػػػػػػى  ف عػػػػػػػادات العقػػػػػػػؿ تتسػػػػػػػـ004-85: 9004كمػػػػػػػا  شػػػػػػػار اطػػػػػػػامي كعمػػػػػػػكر) 

 بالسمات التالية:
 ردية.ادتراـ الميكؿ الخاصة كالتركؽ الت (0
 ادتراـ العكاطؼ. (9
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 مراعاة الدساسية التكرية. (2
 النظرة التكاممية لممعروة. (3
 ادماج العقبلنية وي  مي  األعماؿ، كالقرارات، كالممارسات، كرو  مستكاسا. (4
 االلتزاـ كالتعهد بمكاصمة العمؿ كتطكير األداء. (5

لتاليػة وي ضكء ذلؾ و ف الطال  الذم يستخدـ عادات العقؿ يتسػـ بم مكعػة السػمات ا
 (:0548: 9000  الصاوكرم، عمر، 230: 9000)الشامي،

كتعنػى اختيػار نمػط مػف  نمػاط السػمككيات العقبلنيػة كاألكوػر مبلئمػة لمتطبيػؽ  القيمة: (0
دكف  يػػرو مػػف األنمػػاط األاػػؿ انتا ػػان. تشػػبخ سػػذو القيمػػة النزعػػة  يػػر  نهػػا تػػرتبط بشػػكؿ 

كف التتكيػػر بشػػكؿ نقػػدم  ف تمػػؾ  كبػػر بانتعػػاالت المتكػػر، يػػلمف المتكػػركف الػػذيف يقػػدر 
الممارسػػػات كدراسػػػة البػػػدائؿ المختمتػػػة، كالتدقػػػؽ مػػػف مصػػػدااية الػػػدليؿ كاإلصػػػغاء الػػػى 

 ك هات النظر المعارضة ال ديرة باالستماـ 
: كتتموػػؿ وػػي الشػػعكر بالميػػؿ كالر بػػة ندػػك اسػػتخداـ كتطبيػػؽ  نمػػاط السػػمككيات الميــل (9

خػػاذ اػػرارات سػػريعة،  ك تمقائيػػة وػػي بعػػض التكريػػة الذكيػػة، ديػػث اػػد يقكمػػكف بػػالطب  بات
األكاات ، لكف ما يميمكف الى استخداـ المكارد المتادة الممكنة السػتخداـ اسػتراتي يات 

 تتكير  يدة.

: كسػػػي التك ػػػخ ندػػػك وػػػرض اسػػػتخداـ  نمػػػاط سػػػمككية  وضػػػؿ مػػػف  يرسػػػا، الحساســـية (2
كاختيػػػار  كيكػػػكف ذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ ادراؾ ك ػػػكد التػػػرص، كالمكااػػػؼ المبلئمػػػة لمتتكيػػػر،

األكاػػات المناسػػبة لمتطبيػػؽ. ال يعػػد  امػػتبلؾ المػػرء لػػذخيرة مػػف مهػػارات، كاسػػتراتي يات 
التتكيػر دتػى مػ  الػتمكف مػػف اسػتخدامها ببراعػة بػاألمر الهػاـ مػػا لػـ يبلدػظ التػرد متػػى 

 يككف سنالؾ نكعا مف معينا مف التتكير يتناس  م  مهمة معينة .

دػػؿ المشػػكمة، مػػف خػػبلؿ النظػػر وػػي األوكػػار : كسػػي طػػرح بػػدائؿ كويػػرة عنػػد المرونــة (3
 القديمة برلية  ديدة، كخياؿ مبدع.

كسػػي تعنػػي  ف يمتمػػؾ الطالػػ  المهػػارات األساسػػية، كالقػػدرات التػػي يمكنػػخ عػػف  القــدرة: (4
طريقها تطبيؽ  نماط السمكؾ المتعددة. تق  سػذو النقطػة وػي نطػاؽ مسػلكليات المعمػـ ، 

يػػة مهػػارات التتكيػػر التػػي يدتا كنهػػا ذاتيػػان ، كبػػالر ـ مػػف اػػدرة بعػػض الطػػبل  عمػػى تنم
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 ومف يتمكف عديد مف الطبل  مف تنمية مهاراتهـ دكف تك يخ. 

اف الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان يسػػاعد عمػػى تطػػكير اػػدرة الطالػػ  وػػي اختيػػار  سػػالي  التتكيػػر 
 المناسبة لممكاؼ .

، عػػف طريػػػؽ : كسػػك  ف يكػػكف الطالػػ  كاعيػػان ، كمراابػػان ، كمتدكمػػان وػػي  وعالػػخالــوعي (5
 التأمؿ، كالتخطيط، كالتقييـ وي الطرؽ، كمهارات التتكير التي يمارسها.

: كسػػي انػػدماج المنطػػؽ وػػي  ميػػ  األنشػػطة كالممارسػػات، كالقػػرارات، كروػػ  العقالنيــة (6
 مستكاسا، ك عؿ ذلؾ سياسة عامة ينبغي تخطيها.

ــزام  (7 التضػػدية  : يعتبػػر التتكيػػر عمػػبلن اػػد يكا هػػخ بعػػض المصػػاع  ، كاػػد يعنػػيااللت
باألوكار كالممارسات طكيمة العهػد . يعنػي ذلػؾ االعتػراؼ باألخطػاء كالبػدء مػف  ديػد. 
كيعنػػػػي االلتػػػػزاـ بػػػػالتتكير العميػػػػؽ كالرصػػػػيف، كدػػػػرص الشػػػػخص عمػػػػى تعمػػػػـ المهػػػػارات 

 كالمعارؼ ال ديدة باستمرار .

 

 

 : نماذج ونظريات عادات العقل 
بل  عنػد ممارسػتهـ لؤلنشػطة اليكميػة لدراسة كتتسير عادات العقؿ التي يستخدمها الطػ

 التي يقكمكف بها ظهرت نماذج كنظريات عدة منها:

ــتعمم لـــ  (0 ــاد ال  Productiveديػػث صػػنؼ عػػادات العقػػؿ  (( Marzanoنمــوذج أبع
Habits Of Mind  الػى وبلوػة مككنػات كسػي: التنظػيـ الػذاتي، كالتتكيػر النااػد، كالتتكيػر
 التالي:( كسي ك254: 9000االبتكارم )الشامي، 

 : كيتميز الترد الذم يمتمؾ سذو المهارة بما يمي:مهارة تنظيم الذات -0
در ػػػػة عاليػػػػة مػػػػف الػػػػكعي بعمميػػػػة التتكيػػػػر  ونػػػػاء ايامػػػػخ بهػػػػا )التتكيػػػػر وػػػػي  (  

 التتكير(.
 االستماـ بالتخطيط كعمؿ الخطط. (  

الكعي بالمصػادر  (ج  البلزمة.



                                                                

 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   5132 أكتوبر  -ثانيجزء  –العذد اخلاهس  - 13اجمللذ       136

 القدرة عمى االستتادة مف نتائ  التقكيـ. (د 
 تاءة  دائخ.القدرة عمى تقكيـ ك (ق 

 : كيتميز الترد الذم يمتمؾ سذو المهارة بما يمي:مهارة التفكير الناقد -9
 تدرم الداة كالبدث عنها. (  
 تدرم الكضكح كالبدث عنخ. (  
 التتتح العقمي. (ج 
 مقاكمة االندواعية. (د 

 سػ( الدساسية لمشاعر ا خريف.
 مي:: كيتميز الترد الذم يمتمؾ سذو المهارة بما يمهارة التفكير االبتكاري -9

 الموابرة كاستخداـ كاوة اإلمكانات المك كدة لدل الترد. (  
 االندماج الشديد وي المهمة. (  

 ف   ( كسػك يػرل1995) National Curriculumمنظػكر المنهػاج الػكطني البريطػاني ) (9
ادارة  –ادتراـ األدلة  –عادات العقؿ يمكف تمويمها عمى الندك التالي: )د  االستطبلع 

الدػػػس  –اإلنتػػػاج العقمػػػي  –التتكيػػػر اإلبػػػداعي  –الموػػػابرة  –نااػػػد التتكيػػػر ال –التسػػػامح 
 (009: 9004التعاكف م  ا خريف(. )اطامي ك عمكر   -البيئي السميـ 

 
 
( الػذم اسػـ عػادات العقػؿ الػى وبلوػة  اسػاـ رئيسػة 1999)    Hyerleمنظػكر  سيرلػي  (2

 (:053: 9000يتترع منها عدد مف العادات الترعية، كسي كما يمي) وتح ا، ،
  مػػػاكراء المعروػػػة  –خػػػرائط عمميػػػات التكيػػػر: كيتتػػػرع منهػػػا عػػػادات )طػػػرح األسػػػئمة– 

 المهارات المنطقية(. –الدكاس المتعددة 

  تكسػػي   –دػػ  االسػػتطبلع  –المركنػػة  –العصػػؼ الػػذسني: كيتتػػرع منهػػا عػػادات )اإلبػػداع
 الخبرة(.

  كيتترع منها عادات )الموابرة :  الداة(. –الضبط  –التنظيـ  –منظمات الرسـك

 –كسك يقسـ عادات العقؿ الى  ربعة  اساـ، كسي: االنتتاح العقمي  Danielsمنظكر  (3
الميؿ الى االستقصاء،  ك االت او النقدم. ) وتح  –االستقبلؿ العقمي  –العدالة العقمية 

 (.053: 9000ا، ،



 

 إبراهيم أحمد إبراهيم آل فرحان                          ىوين وبير أثر استخدام نموذج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132 أكتوبر  - ثانيجزء  -العذد اخلاهس  -  13جمللذ ا    131
 

 

Habits of mind Perspective (2061 ، )( لعادات العقؿ 9050منظكر مشركع ) (4
، كالرياضػػيات، كالتكنكلك يػػا، كمنهػػا:  كسػػك يركػػز عمػػى عػػادات العقػػؿ المتطمبػػة وػػي العمػػـك

 –االنتتػػاح عمػػى األوكػػار ال ديػػدة  –دػػ  االسػػتطبلع  –العدالػػة  –اال تهػػاد  –)التكامػػؿ 
 –المبلدظػػة  –التقػػدير  –المهػػارات العدديػػة  –التخيػػؿ  –التشػػكيؾ المسػػتند الػػى المعروػػة 

 (.002: 9004ة الناادة(. )اطامي ك ميمة مدمد مهارات االست اب
 Stephen(1989)منظػػػكر العػػػادات السػػػب  ألكوػػػر النػػػاس واعميػػػة ، لػػػػستيتف كػػػكوي  (5

R.Covey  ديث تكصؿ الى م مكعة مف عادات العقؿ التي تقػكد لمن ػاح، كسػي: )كػف
المصػمدة وكػر وػي  –ابد  بػاألسـ ابػؿ المهػـ  –ابد  كعينيؾ عمى النهاية  –مبادران كسبااان 

اعمؿ مػ  ال ماعػة  –تتهـ ا خريف  كالن وـ  طم  منهـ  ف يتهمكؾ  –المشتركة لمطرويف 
 اشدذ المنشار )الت ديد(. –)التعاضد( 

( ،كوػي سػذا النمػكذج تػـ تقسػيـ عػادات العقػؿ الػى ومػاف (Sizer-Meier 2007نمػكذج  (6
التكاصػؿ  –طؼ التعػا –التخيػؿ  –التدميػؿ  –عادات، كسػي: )التعبيػر عػف ك هػة النظػر 

 (230: 9000البه ة( ) الشامي،  –التكاض   –االلتزاـ  –
( كسػك يػرل  ف عػادات العقػؿ سػي مػزي  بػيف (Costa and Kallick, 2000نمػكذج  (7

 ( عادة عقمية.05العمميات المعروية ، كمهارات التتكير، كسي تتككف مف )
 
 

قميػة متكاممػة سػتة عشػر عػادة ع (Costa & Kallick , 2000)ديػث دػدد كػؿ مػف   
 كمتتابعة كاادرة عمى ايقاظ العقؿ كتتعيمخ وي الدياة المدرسية كخار ها، كسي: 

: وػػاألوراد الػػذيف يتمتعػػكف بالصػػبر كاإلصػػرار كالموػػابرة لػػديهـ   Persistingالمثــابرة  – 0
القػػدرة عمػػى تدميػػؿ المشػػكمة كتطػػكير سػػبؿ دمهػػا كاسػػتخداـ اسػػتراتي يات مختمتػػة لمتعامػػؿ 

كف األدلة التي تدددسا كتدممها كلديهـ استعداد لمترا   عند وشؿ الدؿ كم  معها كي مع
 كؿ ذلؾ يكظتكف مهاراتهـ كادراتهـ بصبر كوبات . 

ــالتهور )إدارة االنــدفاع والتهــور (  – 9 ــتحكم ب :  Managing Impulsivityال
كتأسػيس  كتعني التأني كالتتكير ابؿ اإلاداـ عمى دؿ المشكمة التي يتعػرض لهػا األوػراد.

رليػػػػة لخطػػػػة عمػػػػؿ  ك سػػػػدؼ  ك ات ػػػػاو ابػػػػؿ البػػػػدء كالكتػػػػاح لتكضػػػػيح كوهػػػػـ االرشػػػػادات 
الخاصػة بهػا، كتطػكير اسػتراتي ية لمتعامػؿ مػ  المشػكمة مػف خػبلؿ تأ يػؿ اعطػاء الدكػـ 



                                                                

 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   5132 أكتوبر  -ثانيجزء  –العذد اخلاهس  - 13اجمللذ       131

البػدائؿ كالنتػائ           التكرم دكؿ تمؾ التكرة الى ديف التهـ التاـ لها، كاإلمعاف وػي 
 .(5) ( :  9002الممكنة ابؿ التصرؼ )ككستا ، كاليؾ، لعدد مف االت اسات 

واألوراد المتكريف يمتمككف مهارة التأني كعدـ االندواع ، ويتكركف  يػدان وػي تدديػد كرسػـ   
الخطط لتدقيقهػا، مػ  وهػـ ككضػكح ات اسػاتهـ كميػكلهـ، ك خػذ الكاػت الكػاوي لبلسػتماع لك هػات 

التسالالت دكف تسرع  ك تهكر  م يتميزكف بالتتكير  النظر األخرل كلتأمؿ األوكار كاإل ابة عف
 .  Deliberativenessالمتأني 

 Listening to Others – Withاالسـتماع لخخـرين بفهـم وتعـاطف  – 3
Understanding and Empathy  : 

تعد مهارة االستماع لآلخريف كاددة مف  عمى ك سـ سمككيات الذكاء خاصة اذا صادبها    
د سػاس بالدالػة الك دانيػة لمشػخص ا خػر كالمشػكبلت التػي يكا ههػا كاالنتبػاو لكػؿ وهـ ككعػي كا 

ما يقكلخ كمشاركتخ لخ ، كبالتالي يستطي  الطبل  الػذيف يمتمكػكف سػذو العقميػة اإلنصػات ألوكػار 
كالمنااشة العقميػة لهػذو األوكػار بػكعي كوهػـ  –سكاء كانت مف المعمـ  ك مف الزمبلء  –ا خريف 

مهارة االستماع مف المهػارات المعقػدة التػي تدتػاج الػى ادارة التتكيػر وػي نتػس كاػت ، لذلؾ و ف 
 االنتباو كليس بالضركرة مكاوقة ا خريف لما يقكلخ . 

 
مف  عظـ نعـ ا، ف سبدانخ كتعالى ف  : Thinking Flexibilityمرونة التفكير  – 4

صبل ح نتسػخ ليصػبح  كوػر براعػة عمى عقؿ اإلنساف اعطالو القدرة عمى اعادة التتكير كا 
كاػػػكة كاػػػدرة ، كزيػػػادة سػػػعتخ العقميػػػة السػػػتيعا  معمكمػػػات  يػػػدة كلمقيػػػاـ بأنشػػػطة متعػػػددة 
كممارسة  سالي  مرنة لدؿ المشكبلت كمكا هة المكااؼ كالنظر اليها مػف زكايػا متعػددة 
  ومركنة التتكير تعني وف معال ة معمكمات بعينها عمػى خػبلؼ الطريقػة التػي اعتمػدت 

ابقان وػػػي معال تهػػػا.  م القػػػدرة عمػػػى اسػػػتخداـ طػػػرؽ مبتكػػػرة لدػػػؿ مشػػػكبلت كمكا هػػػة سػػػ
تدديات كي   تنمية ذلؾ لدل الطبل  مػف خػبلؿ اسػتخداـ طػرؽ  يػر تقميديػة لمعال ػة 

 بكعي كوكر .          المعمكمات، كالنظر اليها مف زكايا مختمتة كالتتكير ويها
ــا )مــا وراء المعر  – 4 ــي تفكيرن ــر ف ــة ( التفكي  Thinking About ourف

Thinking (Metacognition) :  كيقصػد بهػا القػدرة عمػى تدديػد مػا نعػرؼ كمػا
ال نعػػػػرؼ ، كبالتػػػػالي اػػػػدرتنا عمػػػػى كضػػػػ  خطػػػػة اسػػػػتراتي ية إلنتػػػػاج المعمكمػػػػات كدػػػػؿ 
المشػػػكبلت كالتأمػػػؿ كالتقػػػكيـ لتاعميػػػة تتكيرنػػػا كتػػػأويرو عمػػػى البيئػػػة كعمػػػى ا خػػػريف كننمػػػي 

سػػذو العػػادة كخاصػػة التأمػػؿ كالتتكيػػر وػػي األداء كطػػرؽ تدسػػينخ كتطػػكيرو الخػػرائط العقميػػة 
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 كتبريرو . 
: يعػد  Striving for Accuracy and Precisionتحري الدقة والضبط   – 5

الكصػػػكؿ لمداػػػة وػػػي األداء  دػػػد الشػػػركط األساسػػػية لبنػػػاء الطالػػػ  المتكػػػر كتمكينػػػخ مػػػف 
بل  ال يهتمػػكف بأعمػػالهـ كال يكممكنهػػا معروػػة عاليػػة ال ػػكدة وائقػػة النكعيػػة ، وػػبعض الطػػ

بداػػة كال يصػػددكنها ، لػػذلؾ البػػد مػػف تنميػػة عػػادة الداػػة كاإلتقػػاف كاالسػػتمرار وػػي العمػػؿ 
 لديهـ . 

:  Questioning and Posing Problemsالتساؤل وطرح المشـكالت  – 7
  مف الخصائص المميزة لممتكر ادرتخ عمى صيا ة المشكبلت كدمهػا بتاعميػة ، كيتطمػ

ذلػػؾ صػػيا ة  سػػئمة كاضػػدة كدايقػػة لتسػػد الت ػػكة بػػيف مػػا يعػػرؼ كمػػا ال يعػػرؼ ، كتػػدعـ 
معمكمػػػػات ا خػػػػريف كمعمكماتػػػػخ ، كتػػػػربط األسػػػػبا  بالنتػػػػائ  كالعبلاػػػػات كالمتػػػػاسيـ كمػػػػف 

 األسئمة  يدة الصيا ة ما الدليؿ عمى ذلؾ د لماذا ددث ذلؾد ماذا يددث لك د
ـــدة تطبيـــق المعرفـــة الســـابقة فـــي مواقـــف  – 8  Applying Pastجدي

Knowledge to New Situations الطالػػ  المتكػػر يػػتعمـ مػػف ت اربػػخ :
كمعاروػػػخ السػػػابقة ، كلديػػػخ القػػػدرة عمػػػى تمخػػػيص المعنػػػى كالعبػػػرة النظريػػػة كالعمميػػػة التػػػي 
تساعد وي دؿ مشكبلت كمسائؿ  ديدة ، كبالتػالي تتدقػؽ االسػتمرارية كالتقػدـ وػي العمػـ 

 مات كم  المكااؼ . كوي التعامؿ م  المعمك 
 
 thinking and Communicatingالتفكيـر والتواصـل بوضـوح ودقـة  – 8

with Clarity and Precision  : 
تمعػػػ  المغػػػة دكران مهمػػػان وػػػي تعزيػػػز كتقكيػػػة الخػػػرائط المعرويػػػة كاالسػػػتتادة منهػػػا كبنػػػاء     

ة مػػف خػػبلؿ الكتابػػة القػػدرات النقديػػة لمطالػػ  كن ادػػخ وػػالطبل  األذكيػػاء يتكاصػػمكف بكضػػكح كداػػ
كالكػػػبلـ كتدديػػػد المصػػػطمدات كاسػػػتخداـ األسػػػماء كيت نبػػػكف التعمػػػيـ الزائػػػد كالدػػػذؼ كيلكػػػدكف 

 دديوهـ بالشرح كالتكضيح كالمقارنة كاألدلة كالمعايير ك يرسا . 
 Gathering Data Through Allجمـ  البيانـات مـن خـالل الحـواس  – 00

Senses :  كػػػػػـ كبيػػػػػر مػػػػػف المعمكمػػػػػات المتصػػػػػمة يسػػػػػتطي  العقػػػػػؿ البشػػػػػرم اختػػػػػزاؿ
بم ػػػاالت متعػػػددة كالصػػػكر كاأللػػػكاف كالػػػركائح كاألصػػػكات كاالستػػػزازات كالدركػػػة كالتنػػػكف 
المختمتػػػة كالتػػػأويرات ك يرسػػػا كالتػػػي تػػػدخؿ عػػػف طريػػػؽ الدػػػكاس كالسػػػم  كالبصػػػر كالشػػػـ 
ـك ك يرسا ، كلذلؾ ومف المناسػ  ا ػراء األنشػطة كالت ػار  اليدكيػة كبنػاء النمػاذج كالرسػ

كاألشػػػػػػػػػػػكاؿ كالخػػػػػػػػػػػرائط لبنػػػػػػػػػػػاء  كاكتسا  سذو المعمكمات . 
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  Creating, Imagining and Innovatingاالبتكار والتخيل واالختراع  – 00
اف االبتكار كاإلبداع عادة ذسنية كعقمية تتكاؼ عمى الكسط الذم يعيش ويخ الطالػ ،  :

متعػػددة ي ػػ  تنميتهػػا كبالتػػالي وػػ ف كػػؿ وػػرد يكلػػد كلديػػخ طااػػات كاػػدرات عامػػة كمهػػارات 
عػػف طريػػؽ الت ربػػة كالعمػػؿ كالقيػػاـ بالمشػػركعات كاسػػتخداـ البػػدائؿ كتنػػكع األدكار ك يػػر 

 ذلؾ 
:  Responding with Wondermentاالســتجابة بتســاؤل ودهشــة  – 09

المتكػػػر ال يػػػد لديػػػخ دػػػ  االسػػػتطبلع كالدسشػػػة كالتأمػػػؿ وػػػي  ميػػػ  مػػػف دكلػػػخ كال يكتتػػػي 
ف بؿ يضيؼ اليخ مكاػؼ ف  نػا اسػتمت  كت ػدو يسػعى الػى دػؿ بتبني مكاؼ ف  نا  ستطي  

المشكبلت لنتسخ كلآلخريف كيبته  لذلؾ كيستم  بأشكاؿ األشياء كيستمر وي الػتعمـ وػي 
  مي   كاات دياتخ كيستمت  بذلؾ . 

: بعض الطػبل   Taking Responsible Risksتقبل مسؤولية المخاطرة  – 02
 ربػة  شػياء  ديػدة  ك تعممهػا خكوػان مػف التشػؿ كت نبػان يعزوكف عف المخػاطرة كيت نبػكف ت

لممخاطرة ،  ك عدـ الوقة كالخكؼ ، كلكف ينبغي اكسا  الطػبل  عػادة المخػاطرة كتقبػؿ 
دػػػػراز تقػػػدـ بهػػػا، كالتتكيػػػر وػػػي األوكػػػػار  مسػػػلكليتها كالتعامػػػؿ مػػػ  األشػػػياء المتنااضػػػة كا 

 ال ديدة كاختبارسا كاستخداـ العقؿ وي التعامؿ معها . 
 

اف مػف خصػائص  : Finding Humorحسن المرح )إيجاد مواقـف مرحـة (  – 03
)تػػػأوير         العقػػػؿ البشػػػرم ادرتػػػخ عمػػػى الضػػػدؾ  والضػػػدؾ لػػػخ انعكاسػػػات اي ابيػػػة 

اي ػػابي ( عمػػى الكظػػائؼ النتسػػية لئلنسػػاف كضػػبط النػػبض كالضػػغط كزيػػادة السػػكر وػػي 
العميػػػا لمتتكيػػػر كالمهػػػارات، كزيػػػادة  الػػػدـ كزيػػػادة األوكػػػار االبتكاريػػػة كاسػػػتنتار المسػػػتكيات

القدرة عمػى التخيػؿ البصػرم كعمػؿ القياسػات كبالتػالي وػندف ندتػاج مػف طبلبنػا التعامػؿ 
ضتاء البسمة عمى األعماؿ التي يلدكنهػا ، كوػي نتػس الكاػت  م  المكااؼ المضدكة، كا 

 يتعاممكف بردمة م  مكااؼ الضعؼ  ك المكااؼ المعرضة لمتشؿ . 
: اف عمػػػػؿ الطػػػػبل  وػػػػي  Thinking Interpedentlyالتبــــادلي  التفكيــــر – 04

م مكعػات بديػػث يسػػهـ كػػؿ طالػػ  بتكػػرو ككاتػػخ كمعمكماتػػخ ألداء مهمػػة مػػا وػػ ف سػػذا يػػتـ 
بصػػكرة  سػػرع ممػػا يعمػػؿ الطالػػ  بمتػػردو والعمػػؿ باالتسػػاؽ مػػ  ا خػػريف ي عػػؿ الطالػػ  

اسػػية ت ػػاو ادتيا ػػػاتهـ  كوػػر اػػدرة عمػػى التتكيػػر كالتتاعػػؿ كالتػػرابط كالتكاصػػؿ ك كوػػر دس
ك كوػػر اػػدرة عمػػى تبريػػر األوكػػار كاختبػػار مػػدل صػػبلدية الدمػػكؿ كتقبػػؿ التغذيػػة الرا عػػة 

 كمف وـ يددث النمك العقمي كالذسني لمطبل  . 
ـــتعمم (  ـــدائم لم الــــــــــــــتعمم المســــــــــــــتمر  – Learning 05)االســـتعداد ال
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Continuously كالمسػػتمر ، كسػػذو  : اف المتكػر ال يػػد لديػخ الر بػػة وػي الػػتعمـ الػدائـ
عػػادة عقميػػة يمكػػف تاصػػيمها كتنميتهػػا لػػدل الطػػبل  ، كتتضػػمف تكاضػػعان اكامػػخ ف  ننػػا ال 
نعػػرؼ ف كذلػػؾ  راػػى  نػػكاع التتكيػػر الػػذم يمكػػف  ف نتعممػػخ ، لػػذلؾ ي ػػ   ف ننمػػي لػػدل 
طبلبنا االكتشاؼ بدالن مف اعطائهـ اإل ابة الصديدة ك ف ننمي لػديهـ اكتشػاؼ البػدائؿ 

االختبػػار الصػػديح ، كننمػػي لػػديهـ الشػػؾ لمػػتعمـ بػػدالن مػػف اعطػػائهـ المعمكمػػات بػػدالن مػػف 
 كالدقائؽ الصديدة .

كيرل البادث  ف الترد عندما يمتمؾ عادة الموػابرة كالصػبر وػي سػبيؿ ان ػاز المهمػة       
كعػػدـ االستسػػبلـ وػػي سػػبيؿ  اياتػػخ، و نػػخ ي ػػ   ف يكػػكف ذا اػػدرة عمػػى الػػتدكـ باندواعػػخ كعػػدـ 

كابكؿ االاترادات كاالستماع بتتهـ كتعاطؼ، م  ادرتخ عمى التكاصؿ المومر وي سػبيؿ   تهكرو،
تدقيػػؽ  سداوػػخ كاالسػػتتادة ممػػف دكلػػخ إلكمػػاؿ المسػػيرة التػػي بػػد سا ، كيبدػػث باسػػتمرار لمرا عػػة 
اسػػػتراتي ياتخ، ك ف يكػػػكف مدبػػػان لبلسػػػتطبلع متعممػػػان باسػػػػتمرار اػػػادران عمػػػى االسػػػتتادة مػػػف بيئتػػػػخ 

وي سبيؿ الراي بنتسخ كاالنطبلؽ بمف دكلخ ندك كػؿ عميػاء ، كلػذلؾ يتضػح ممػا سػبؽ كظركوخ 
ارتبػػاط العػػادات التػػي اختارسػػا البادػػث ببعضػػها الػػبعض ، يضػػان اكػػدت الكويػػر مػػف الدراسػػات  ف 
سػػذو العػػادات بالتدديػػد مناسػػبة لممردمػػة المتكسػػطة، كيػػرل البادػػث  يضػػان اػػر  سػػذو العػػادات مػػف 

( تتضػػح خصػػائص الطػػبل  الػػذيف يمتمكػػكف سػػذو 9ان. كمػػف خػػبلؿ ال ػػدكؿ )الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػ
 العادات الخمس وي ضكء العادات العقمية التي دددسا كؿ مف ككستا ك كاليؾ.

 (0 دكؿ )
 خصائص الطبل  الذيف يمتمككف العادات العقمية وي ضكء نمكذج  رور ككستا كبينا كاليؾ

 خصائصها كسماتها العقميةالعادة 

 الموابرة

 استمرار العمؿ عمى المهمة دتى تكتمؿ . .0
 القدرة عمى تدديد خطكات البدء كتدميؿ المهمة  ك المشكمة بكضكح. .9
 يمتمؾ المتعمـ استراتي يات سائمة وي المعال ة. .2
 تدديد مايعرؼ كما يدتاج لخ مف معروة بكضكدز .3
 المداوظة الذسنية عمى االستمرار وي التتكير المك خ ندك المهمة. .4
 بني وكرة استطي   داء المهمة مهما كانت .ت .5

 التدكـ بالتهكر

 التتكير كالتأني لبناء استراتي ية  ك خطة عمؿ ابؿ البدء. .0
 ت ن  االدكاـ التكرية كالقتز الى النتائ . .9
 يتهـ تمامان خصائص المهمة  .2
 يقم  البدائؿ كيستمت  وي استدضارسا كتقمبها وي ذسنخ. .3
 تقييمخ الذاتي المتأني. يت ن  التقييـ التكرم كيدتـر .4
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االسػػػػػػػػػػػػػػػػتماع بػػػػػػػػػػػػػػػػتتهـ 
 كتعاطؼ

 يطيؿ االستماع كيتكر ويما يستم  لخ. .0
 القدرة عمى وهـ اوكار ا خريف ك بعادسا. .9
 وهـ األداءات الداللية كالتعبيرية كالمشاعر التي يصدرسا ا خركف. .2
 تقدير الصمت عندما يتددث األخركف بهدؼ التهـ كليس الرد. .3
 ليتخ دتى يتـ وهـ ما يتـ سماعخ.ضبط ذسني لما يتـ ر  .4
 تقديـ  مومة لما يستم  لخ كألوكار ا خريف . .5

التتكيػػػػػػػػػػػر كالتكاصػػػػػػػػػػػػؿ 
 بكضكح كداة

 يتكر بكممات كاضدة كيعبر عنها بكممات مصدكبة بانتعاالت متهكمة. .0
 يربط المغة بالتتكير بعبلاة كظيتية بطريقة سهمة.  .9
 الذسنية لممتعمـ. المغة كالتتكير مترادواف ككبلسما يعكس المهارة .2
 يستخدـ اكال  لغكية سهمة كبسيطة كسمسمة كدايقة. .3
 يقمؿ مف كممات الدشك وي التعبير عف  وكارو. .4
 ااتصادم وي معروتخ يتددث عف خبرتخ بأاؿ ادر ممكف مف الكممات. .5

 التعمـ المستمر 

 متعمـ كمد  لبلستطبلع طكاؿ الكات. .0
 قدمان.يبدث عف التدسف كالعمميات الذسنية األكور ت .9
 دائـ التغيير كالتعديؿ كتدسيف ذاتخ ك وكارو كنـ امكاناتخ كاستعداداتخ. .2
 يتكر بطريقة مختمتة كيستكشؼ بدائؿ كيتساءؿ وي البديهيات. .3
 يدتـر نتسخ كيكؽ لممعروة وهك طال  عمـ كمعروة متكاض . .4

 ثانيا : الدراسات السابقة :
واعميػػػة اسػػػتراتي ية الػػػتعمـ (. دراسػػػة بعنػػػكاف 9000اػػػد   ػػػرت  ميمػػػة مدمػػػد عتيتػػػي )

القػػائـ عمػػى دػػؿ المشػػكبلت المػػنظـ ذاتيػػان وػػي تنميػػة التدصػػيؿ، كوهػػـ طبيعػػة العمػػـ، كالتنظػػيـ 
الػػذاتي لػػتعمـ العمػػـك لػػدل تبلميػػذ الصػػؼ األكؿ اإلعػػدادم وػػي مدرسػػة الزسػػراء كال يػػزة ، ديػػث  

قياسػػػان لمتنظػػػيـ الػػػذاتي اسػػػتخدمت البادوػػػة اختبػػػاران تدصػػػيميان ، كمقياسػػػان لتهػػػـ طبيعػػػة العمػػػـ ، كم
لػتعمـ العمػـك مػػف خػبلؿ ايػػاس اسػتخداـ المتعممػيف السػػتراتي يات الػتعمـ المػػنظـ ذاتيػان باسػػتخداـ 
مقياس استراتي يات التعمـ المنظـ ذاتيان مف اعداد لطتي عبد الباسط، كمف خبلؿ النتائ  تبيف 

 ريبية كالضابطة وي ك كد وركؽ ذات داللة ادصائية بيف متكسطات در ات الم مكعتيف الت
التطبيػػػؽ البعػػػدم لمقيػػػاس التنظػػػيـ الػػػذاتي، كمقيػػػاس وهػػػـ طبيعػػػة العمػػػـ كاالختبػػػار التدصػػػيمي  

 لصالح الم مكعة الت ريبية . كسذا يدؿ عمى واعمية االستراتي ية المقتردة 

( بدراسة سدوت الى دراسة واعميػة اسػتراتي ية مقتردػة اائمػة عمػى 9000كااـ نكوؿ )
ـ ذاتيان وي تنميػة مهػارات الػتعمـ المػنظـ وػي الكيميػاء لطػبل  األكؿ الوػانكم . كاػد التعمـ المنظ
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صمـ استراتي ية مقتردػة كطبقهػا عمػى م مكعػة ت ريبيػة بالمػدارس الت ريبيػة لمغػات بالقػاسرة، 
كاػػػد ـ البادػػػث وػػػي ضػػػكء مقيػػػاس بنتػػػريش ، كاسػػػتخدـ مقيػػػاس الػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتيػػػان مػػػف تصػػػمي

ك ػػػػكد وػػػػركؽ ذات داللػػػػة ادصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػطي در ػػػػات طػػػػبل    ظهػػػػرت نتػػػػائ  الدراسػػػػة
الم مكعػػة الت ريبيػػة كدر ػػات الم مكعػػة الضػػابطة ،لصػػالح الم مكعػػة الت ريبيػػة وػػي اختبػػار 

 مهارات التنظيـ الذاتي. 

( بدرسػػػة سػػػدوت الػػػى تصػػػميـ اسػػػتراتي ية مقتردػػػة اائمػػػة عمػػػى 9009كاػػػاـ السػػػكاط )
اعميتهػػا وػػي تدسػػيف بعػػض مهػػارات الكتابػػة ، كمهػػارات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان ، كالكشػػؼ عػػف و

التنظػػػيـ الػػػذاتي لػػػدل طػػػبل  المسػػػتكل الوالػػػث بقسػػػـ المغػػػة اإلن ميزيػػػة ب امعػػػة الطػػػائؼ . كاػػػد 
( بػػيف  0.04تكصػػمت الدراسػػة لمنتػػائ  التاليػػة : ك ػػكد وػػركؽ دالػػة ادصػػائيان عنػػد مسػػتكل )

ة الت ريبيػػة وػػػي مهػػارات كضػػػ  متكسػػطي در ػػات المقيػػػاس القمبػػي كالبعػػػدم لطػػبل  الم مكعػػػ
األسداؼ كالتخطيط ، كمهارات التنظيـ كالتدكيؿ ، كمهارات المراابة الذاتية، كمهارات التنظػيـ 

 الذاتي م تمعة لصالح البعدم.

 

( عمػػػى ك ػػػكد وػػػركؽ ذات داللػػػة ادصػػػائية وػػػي داوعيػػػة الػػػتعمـ 9009ك كػػػد المسػػػاعيد)
ريبيػػة نػػات  عػػف تػػأوير برنػػام  تػػدريبي اػػائـ الداخميػػة كالضػػبط المعروػػي، لصػػالح الم مكعػػة الت 

( 30عمى التعمـ المنظـ ذاتيان لطبل  الصؼ العاشر باألردف، ديث كانت العينػة عبػارة عػف )
(، كتـ استخداـ مقياسػيف 90( طالبان، كالضابطة )90طالبا، ديث كانت الم مكعة الت ريبية )

 تي. : مقياس الداوعية الداخمية، كمقياس الضبط المعروي الذا

( الػػى التعػػرؼ عمػػى واعميػػة  برنػػام  مقتػػرح اػػائـ عمػػى 9002كسػػدوت دراسػػة العتيبػػي)
استراتي يات التعمـ المنظـ ذاتيان وي تنمية التدصيؿ الدراسي كمهارات التتكيػر النااػد وػي مػادة 
التقخ لدل طبل  المردمة الوانكية . كاد  اعتمد البادث وي دراستخ عمى التصميـ الت ريبػي : 

عػػػة الت ريبيػػػة، كالم مكعػػػػة الضػػػابطة، كالقيػػػاس القبمػػػػي كالبعػػػدم لكمتػػػا الم مػػػػكعتيف ، الم مك 
( طالبان كاػد تكصػمت الدراسػة الػى  57كطبقت الدراسة عمى م مكعة مف الطبل  بمغ عددسا )

واعميػػة برنػػام  مقتػػرح اػػائـ عمػػى اسػػتراتي يات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان وػػي تنميػػة مهػػارات التتكيػػر 
التقخ  لػدل طػبل  الصػؼ الوػاني الوػانكم وػي االختبػار ككػؿ، كوػي كػؿ مهػارة النااد وي منه  
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 عمى ددة.           رئيسة مف مهارات التتكير النااد المتضمنة وي االختبار كؿ 

 التعميق عمى الدراسات السابقة الخاصة بالمحور األول والثاني  :
عمـ المػػػنظـ ذاتيػػػان مػػػف خػػػبلؿ عػػػرض الدراسػػػات السػػػابقة تػػػـ التكصػػػؿ الػػػى :  سميػػػة الػػػت

 كاستراتي ياتخ وي تنمية العديد مف مهارات التعمـ .

اسػػتخداـ اسػػتراتي يات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان وػػي تنميػػة بعػػض المتغيػػرات التابعػػة، موػػؿ : 
تنظيـ الذات وي العمػـك –التتكير النااد  –التخطيط كالتنظيـ العاـ  –دؿ المشكبلت الرياضية 

 كالرياضيات. 

( المردمػػػػة 9002عمـ المػػػػنظـ وػػػػي  ميػػػػ  المرادػػػػؿ موػػػػؿ: دراسػػػػة البنػػػػا )اسػػػػتخداـ الػػػػت
 (، المردمة الوانكية.9009(، نكوؿ)9009المتكسطة ،  دراسة العتيبي)

يك د تأوير اي ػابي السػتخداـ اسػتراتي يات الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان وػي تنميػة مهػارات دػؿ 
 (. 9002(، كالسكاط )9009تيبي)المشكمة الرياضية، كالتتكير النااد، كتنظيـ الذات موؿ الع

كما ك د  ف سناؾ تأوير اي ػابي لتػدري  المعممػيف عمػى اسػتخداـ اسػتراتي يات الػتعمـ 
المػػػػػػنظـ ذاتيػػػػػػان عمػػػػػػى تنميػػػػػػة مهػػػػػػارات الػػػػػػتعمـ المػػػػػػنظـ ذاتيػػػػػػان لػػػػػػدل الطػػػػػػبل ، موػػػػػػؿ: دراسػػػػػػة 

 (. Schunk9000 ((، شينؾ 9009المساعيد)

بصػػتة -كوػػي العمػػـك  -بصػػتة عامػة-ذاتيػػان امػة الدراسػػات التػػي تناكلػػت الػتعمـ المػػنظـ 
خاصة، ديث ال تك د دراسة دس  عمػـ البادػث وػي المممكػة تناكلػت الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان وػي 

، كعميخ يتـ تناكؿ ذلؾ وي البدث الدالي .  العمـك

تتميػػػز سػػػذو الدراسػػػة عػػػف الدراسػػػات السػػػابقة وػػػي م ػػػاؿ الػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتيػػػان، كخاصػػػة 
(، 9000كانػػػت مدػػػدكدة وػػػػي دراسػػػتيف ،كسػػػي دراسػػػة:  ميمػػػة عتيتػػػػي) دراسػػػات العمػػػـك كالتػػػي

(، ديػػث اامػػت  ميمػػة عتيتػػي بتطعػػيـ اسػػتراتي ية دػػؿ المشػػكبلت باسػػتراتي يات 9000كنكوػػؿ)
دراج استراتي يات الػتعمـ  التعمـ المنظـ الذاتي، ديث تـ االدتتاظ بخطكات سذو االستراتي ية كا 

(  9000طػػكات سػػذو االسػػتراتي ية ،  مػػا دراسػػة نكوػػؿ)المػػنظـ ذاتيػػان المناسػػبة لكػػؿ خطػػكة مػػف خ
وقد اسػتخدـ البادػث خطػكات اكتسػا  المهػارة بخطكاتهػا السػت التػي ذكرسػا البادػث كتطعيمهػا 
دس  المناس  لكؿ خطكة مف ك هة نظر البادث بما يناسبها مف استراتي يات التعمـ المنظـ 

، ون ذاتيان ،  ما بقية الدراسات وي  يػر  ػػػػػػػد مػػػػػػػوبلن دراسػػػػػػػة السػػػػػػػكاط ) تخصػػػػػػػص العمػػػػػػػـك
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( التػػػػػػػي تبنػػػػػػػت نتػػػػػػػس التكػػػػػػػرة مػػػػػػػف اسػػػػػػػتخداـ مهػػػػػػػارات القػػػػػػػراءة كالكتابػػػػػػػة، كتطعيمهػػػػػػػا 9009
 باالستراتي يات المناسبة لمخطكة  ك المكاؼ .

، ديػػػث تنطمػػػؽ  لكذج كيػػػف كبيػػر مػػكلػػذلؾ ن ػػػد  ف سػػذو الدراسػػػة تتميػػز وػػػي اسػػػتخداـ ن
عمػػؿ سػػذا النمػػكذج ذك الخطػػكات األربػػ  مباشػػرة مػػف اوتراضػػات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان ، ديػػث ي

عمػػى ادتػػكاء العمػػؿ داخػػؿ التصػػؿ مػػف طػػرؽ التػػدريس المتبعػػة، كالكسػػائؿ التعميميػػة المطبقػػة ، 
ديث تداوظ عمى التنا ـ بيف ماسك مك كد وي المنه  كبيف استراتي يات التعمـ المنظـ ذاتيان، 

يات مػػػ  وبػػػات األسػػػداؼ كعمػػػؿ  رضػػػية تسػػػاعد الطػػػبل  عمػػػى االسػػػتتادة مػػػف سػػػذو االسػػػتراتي 
 المكاؼ التعميمي.         كالمدتكل لممقرر، كالطرؽ المتضمة لمطبل  كالمعمـ، كما يستدعيخ 

 

 
 دراسات تناولت تنمية عادات العقل :

وي سذا ال زء سيتناكؿ البادث عددان مف الدراسػات التػي تناكلػت تنميػة عػادات العقػؿ،  
 كسي كالتالي:
 تػداكؿ ألوػر بدراسػة  (Lepage and Robinson,2005)كربنسػكف ليبػاج اػاـ كاػد
  كػدت كاػد التعػاؿ،  ـ الػتعمـ لتعمػيـ العقميػة المصػادبة العػادات بتنميػة كعبلاتػخ الكمبيػكتر
 وضػبلن  الداػة،   ػؿ مػف كالسعي االستماع العقبلني، وي كالموابرة التأمؿ عادات عمى الدراسة
 التهػـ عمػى المعممػيف شػأنها مسػاعدة مػف يالتػ كالمنه يػة الذسنيػة االسػتراتي يات تنميػة عػف

  .كالتعمـ
 العقػؿ عػادات وهػدوت  الػى استكشػاؼ  (Wen Hu,H,2005) سػك كيػف  مػا دراسػة

 الرياضػيات وػي العقػؿ عػادات تعمػيـ وػي نمػكذج وي كتسػكي تطبيػؽ ك ور ، تايكاف  طتاؿ لدل
  وبتػت كاد .العقؿ اتعاد لتعمـ كذلؾ التعمـ باألاراف، العمؿ دمقات البادث وي استخدـ ،كاد
 وي كتيسػكي نظريػة تطبيػؽ خػبلؿ مػف العقػؿ عػادات كػؿ تعمـ ،امكانية  البيانات تدميؿ نتائ 

  .العادات سذو لممارسة طكيؿ لكات بدا ة الطبل  كلكف باألاراف، كاستخداـ التعمـ
 العادات لبناء العمـك مختبر وي العقؿ عادات بدراسة ( 9004ك خركف ) سايز كاامت

الدراسػة الػى  سػدوت كاػد .الدػكادث مخاطر مف الدد وي تساعد المختبر وي وعالة ك مة ةعقمي
  مران  ك عمها العقمية العادات لممارسة الداعمة األ كاء كتهيئة العمـك ا مف لمختبرات اإلعداد

 االنتبػاو دسػف لبنػاء م تمػ  مركزيػان  المنه  سك المستخدـ المنه  كاف كاد كاالستماـ،
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اامػة ا منػة، العممية المختبرات ااامة  سمية عمى  كدت الدراسة كاد الكصتي،  المػلتمرات، كا 
 يمكف لمتعديؿ اابمة لطااات ديناميكي كمتهـك العقمية العادات وـ ممارسة كمف العمؿ، ككرش
 الترد  دياة باستمرار طكاؿ كتنميتها  رسها

 نكيػػػ عمػػػى  وػػػر ت ( دراسػػػة سػػػدوت مػػػف خبللهػػػا التعػػػرؼ9008ك  ػػػرت النػػػادم )
 تنميػة عمػى السػت القبعػات اسػتراتي ية مقابػؿ )شػارؾ - زاكج - وكػر ( التدريس استراتي يات

عمػى  وػر اخػتبلؼ  نمػاط الػتعمـ  المركنػة(، ك يضػا التعػرؼ – التػأني - )الموػابرة العقؿ عادات
 ) الدراسػة مػف عينػة تككنػت . كاػد العقؿ عادات بعض تنمية عمى )سمعي، بصرم، دركي(

 مػف لكدػدتيف الت ريبيػة الوػاني اإلعػدادم بمدرسػة السػعدية الصػؼ طالبػات مػف طالبػة ( 30
 العقػؿ  عػادات تتػأور لػـ :  سمهػا نػذكر تكصػمت لعػدة نتػائ  المنزلػي، ديػث االاتصػاد كتػا 

 لػدل دركػي(  / بصػرم / سػمعي( بػاختبلؼ  نمػاط الػتعمـ )المركنػة - التػأني - الموػابرة(
 داال ادصائيان عند يكف لـ التعمـ كنمط التعمـ، ستراتي ياتا تنكي  بيف التتاعؿ ، العينة طبل 
 .  داللة مستكل

 السػنة متغيػرم ضػكء وػي العقػؿ عػادات" ( بدراسػة بعنػكاف9000الشػامي ) كاػاـ 
 العربيػة بالمممكػة ويصػؿ الممػؾ طػبل   امعػة لػدل الدراسػي التدصػيؿ كمسػتكل الدراسػية
 السػنة طػبل  لػدل الشػائعة العقػؿ عػادات عمػى الدراسػة الػى التعػرؼ سذو . كسدوت"السعكدية

 وػي التػركؽ كمعروػة ويصػؿ الممػؾ ب امعػة النهائيػة الدراسػية السػنة كطػبل  الدراسػية األكلػى
 كاػد ويصػؿ، الممػؾ ب امعػة النهائيػة(  – )األكلػى الدراسػية السػنة طػبل  العقػؿ بػيف عػادات
 وػي الترضػي المتكسطك  در ات الطبل  متكسطات بيف دالة وركؽ النتائ  الى ك كد  ظهرت
 . عادات  مي 

( بدراسػة سػدوت الػى استقصػاء عػادات العقػؿ لػدل 9000كاد ااـ البرصاف ، كعبػد )
طبل  الصؼ العاشر األساسي كعبلاتها بدؿ المشكمة الرياضية ، ديث بمغت عينة الدراسػة 

( طالبػػان كطالبػػة اختيػػركا مػػف طػػبل  الصػػؼ العاشػػر وػػي مدينػػة عمػػاف، كلتدقػػؽ  سػػداؼ 988)
الدراسػػة، كتػػـ اسػػتخداـ مقياسػػيف :  دػػدسما وػػي دػػؿ المشػػكمة الرياضػػية، كالمقيػػاس ا خػػر وػػي 
عادات العقؿ شػمؿ  ربػ  عػادات كسػي: الموػابرة ، كالػتدكـ بػالتهكر ، كالكتػاح مػف   ػؿ الداػة، 
التتكيػػر دػػكؿ التتكيػػر.  ككشػػتت نتػػائ  الدراسػػة عػػف تػػدني نتػػائ  عػػادات العقػػؿ األربعػػة لػػدل 

 ػػكد وػػركؽ ذات داللػػة ادصػػائية بػػيف نتػػائ  الػػذككر كاإلنػػاث باسػػتوناء عػػادة الطػػبل  كعػػدـ ك 
التتكير وكؽ المعروي، ديث كانػت سنػاؾ وػركؽ ذات داللػة ادصػائية لصػالح الطػبل  الػذككر 

.. 



 

 إبراهيم أحمد إبراهيم آل فرحان                          ىوين وبير أثر استخدام نموذج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132 أكتوبر  - ثانيجزء  -العذد اخلاهس  -  13جمللذ ا    141
 

 

( بدراسػة سػػدوت الدراسػػة الػى عمػػؿ برنػػام  تػػدريبي  9000كاػاـ الصػػاوكرم ك عمػػر. )
بلؿ تػػدريس مػػادة التربيػػة األسػػرية، كاػػد اتبػػ  لتنميػػة بعػػض عػػادات العقػػؿ عنػػد الطػػبل  مػػف خػػ

(  طالبػػػة مػػػف طالبػػػات الصػػػؼ 090البادػػػث المػػػنه  الت ريبػػػي، كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف) 
(طالبػػة كعينػػة ضػػابطة، كاشػػتممت الدراسػػة عمػػى نػػكعيف 090األكؿ الوػػانكم  كعينػػة ت ريبيػػة ك)

ويف، كاػػد خمصػػت مػػف األدكات: مقيػػاس عػػادات العقػػؿ، كاختبػػار تدصػػيمي مػػف تصػػميـ البػػاد
الدراسػػػة الػػػى ك ػػػكد وػػػركؽ ذات داللػػػة ادصػػػائية بػػػيف الم مػػػكعتيف الت ريبيػػػة كالضػػػابطة وػػػي 
مقيػػػػاس عػػػػادات العقػػػػؿ كاالختبػػػػار التدصػػػػيمي وػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدم وػػػػي ات ػػػػاو تدسػػػػف  داء 

 الم مكعة الت ريبية .

 
 (  الػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى وعاليػػػػة نمػػػػكذج  بعػػػػاد الػػػػتعمـ9000كسػػػػدوت دراسػػػػة وػػػػتح ا، )

لمارزانك وي تنمية االستيعا  المتاسيمي كبعض العادات العقمية لػدل تبلميػذ الصػؼ السػادس 
مف التعميـ االبتػدائي بمداوظػة عنيػزة بالمممكػة العربيػة السػعكديةكاد  سػترت نتػائ  البدػث عػف 
التػػػالي : ك ػػػػكد وػػػػركؽ ذات داللػػػة ادصػػػػائية بػػػػيف تبلميػػػػذ الم مكعػػػة الت ريبيػػػػة التػػػػي درسػػػػت 

د الػػػتعمـ لمػػػارزانك وػػػي االسػػػتيعا  المتػػػاسيمي، كالعػػػادات العقميػػػة لصػػػالح تبلميػػػذ بنمػػػكذج  بعػػػا
الم مكعػػػػة الت ريبيػػػػة . كمػػػػا  كػػػػدت النتػػػػائ  ك ػػػػكد عبلاػػػػة ارتباطيػػػػة اي ابيػػػػة بػػػػيف االسػػػػتيعا  
المتػػػاسيمي، كممارسػػػة العػػػادات العقميػػػة لػػػدل تبلميػػػذ الصػػػؼ السػػػادس الػػػذيف درسػػػكا بنمػػػكذج 

 مارزانك ألبعاد التعمـ . 
( بتصػػميـ كدػػدة دراسػػية وػػي العمػػـك وػػي ضػػكء نمػػكذج التصػػميـ 9009اـ الخمػػؼ )كاػػ

، ككانت النتائ   العكسي، كاياس  ورسا وي تنمية عادات العقؿ، باإلضاوة الى التهـ وي العمـك
ك ػكد وػركؽ ذات داللػة ادصػػائية بػيف در ػات الطػبل  وػػي الم مػكعتيف الت ريبيػة كالضػػابطة 

العقػػػؿ لصػػػالح الم مكعػػػة الت ريبيػػػة .ديػػػث تككنػػػت العينػػػة مػػػف وػػػي االختبػػػار البعػػػدم لعػػػادات 
طالبات السيدة عائشة اإلعدادية بمدينة طمخا ، كتـ استخداـ اختبار عػادات العقػؿ مػف اعػداد 

 البادث، كبطااة مبلدظة لعادات العقؿ، كبطااة التقييـ الذاتي لعادات العقؿ. 
برنػػام  تػػدريبي تعميمػػي وػػي  ( الػػى التعػػرؼ عمػػى واعميػػة9009كسػػدوت دراسػػة الطػػراد )

تنمية التتكير اإلبداعي باستخداـ عادات العقؿ لدل طبل  كميػة التربيػة الرياضػية وػي  امعػة 
( طالبػػان كطالبػػة 50بابػؿ . كاسػػتخدـ البادػث المػػنه  الت ريبػػي، كاشػتممت عينػػة الدراسػػة عمػى )

( طالبػػة 99( طالبػػان )27مػػف المردمػػة الوالوػػة بكميػػة التربيػػة الرياضػػية وػػي  امعػػة بابػػؿ بكااػػ  )
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اسػػمت العينػػة الػػى  ربػػ  م مكعػػات كاسػػتخدـ البادػػث مقيػػاس تػػكرانس لمتتكيػػر اإلبػػداعي، كاػػد 
تكصػػػمت الدراسػػػػة الػػػػى  ف لبرنػػػػام  ككسػػػػتا ككاليػػػػؾ تػػػأوير اي ػػػػابي وػػػػي تعمػػػػيـ كتنميػػػػة التتكيػػػػر 

 اإلبداعي باستخداـ عادات العقؿ عمى الطبل  كالطالبات .
وهػدوت دراسػتها  الػى الكشػؼ عػف  وػر اسػتخداـ  رائػ  (  9009 ما سػماح ال تػرم )

الصكر كالرسـك وي األوكار اإلبداعية لتدريس بعض مكضكعات العمـك عمى تنميػة التدصػيؿ 
المعروي كبعض عادات العقؿ لطالبات الصؼ األكؿ المتكسط بمدينة مكة المكرمة  كلتدقيػؽ 

كمقيػاس التدصػيؿ المعروػي مػػف الهػدؼ مػف الدراسػة اسػػتخدمت البادوػة مقيػاس عػادات العقػػؿ 
اعػػداد البادوػػة ، كاػػد تكصػػمت الدراسػػة الػػى ك ػػكد وػػركؽ ذات داللػػة ادصػػائية بػػيف متكسػػطي 
در ػػات الم مػػكعتيف الت ريبيػػة كالضػػابطة وػػي التطبيػػؽ البعػػدم لمقياسػػي التدصػػيؿ المعروػػي 

 كعادات العقؿ لصالح الم مكعة الت ريبية. .    
                                                                                                                                                                                                                                                                        
( التعػػرؼ عمػػى واعميػػة خػػرائط التتكيػػر وػػي 9002عتيبػػي )كاسػػتهدوت دراسػػة كضػػدى ال

تنميػػة عػػادات العقػػؿ كمتهػػـك الػػذات األكػػاديمي لػػدل طالبػػات اسػػـ األديػػاء بكميػػة التربيػػة، كاػػد 
تكصػػمت الدراسػػة الػػى النتػػائ  التاليػػة . ك ػػكد وػػركؽ ذات داللػػة ادصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 

م مكعػػة الت ريبيػػة وػػي ايػػاس عػػادات العقػػؿ ( بػػيف متكسػػطات األداء القبمػػي كالبعػػدم لم0.00)
 لصالح  داء الم مكعة الت ريبية لدل طالبات اسـ األدياء.

 أواًل : منهج الدراسة  : 
ك كد صعكبة وي تكوير ضبط ت ريبػي ل نظرا الت ريبي،  شبخ استخدـ البادث المنه  

 تاـ .
 

 

 

 

 الم مكعة
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 الت ريبي لمدراسةالتصميـ  (0) الشكؿ

 

 

 المتكػػػػاوئتيف كالتػػػػى تموػػػػؿم مػػػػكعتيف: ادػػػػداسما: تصػػػػميـ لباختيػػػػار  كاػػػػد اػػػػاـ البادػػػػث
الم مكعة الت ريبية، كاألخرل: تموؿ الم مكعة الضابطة، وـ طبؽ البادث اختبار التدصيؿ، 
كعادات العقؿ  القبمي عمى  وراد الم مكعتيف الت ريبية كالضابطة ، وـ طبؽ العامؿ الت ريبي 

ة الت ريبيػػػة وػػػي دػػػيف طبػػػؽ عمػػػى الم مكعػػػة الضػػػابطة )المتغيػػػر المسػػػتقؿ ( عمػػػى الم مكعػػػ
الطريقة المعتادة ، وـ طبؽ مقياس التنظيـ الػذاتي كعػادات العقػؿ  البعػدم عمػى الم مػكعتيف، 
كبمقارنػػػة نتػػػائ  التدميػػػؿ اإلدصػػػائي لمم مػػػكعتيف  مكػػػف معروػػػة األوػػػر الػػػذم  ددوػػػخ المتغيػػػر 

)مقياس عادات العقؿ                     ( عمى المتغير التاب   لالمستقؿ )نمكذج كيف كبير 
 . ) 

 ثانيًا : مجتم  الدراسة : 
تككف م تم  الدراسة مف  مي  طبل  الصؼ الوالػث المتكسػط بالمػدارس المتكسػطة   

سػ التصؿ الدراسي األكؿ، كالبالغ 0324/0325الدككمية بمدينة مكة المكرمة لمعػاـ الدراسػي 
 ( طالبان.09584عددسـ )

 تـ اختيار عينة عشكائية بسيطة مف م تم  الدراسة .:  ينة الدراسةثالثًا : ع
 ( 9 دكؿ راـ )

 كصؼ عينة الدراسة مف ديث رمز التصؿ كعدد الطبل 



                                                                

 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   5132 أكتوبر  -ثانيجزء  –العذد اخلاهس  - 13اجمللذ       151

الم مكع بعد 
 االستبعاد

عدد 
 المستبعديف

العدد ابؿ 
 الم مكعة رمز التصؿ االستبعاد

 الضابطة 2/2 26 4 29
 الت ريبية 2/2 25 3 29
 مكع الكميالم   62 8 53

(  ف الد ػـ الكمػي األصػمي لمعينػة التػي تػـ اختيارسػا 9يتضح مف ال دكؿ السابؽ راـ )
( طالبػػان يمومػػكف 25( طالبػػان يمومػػكف الم مكعػػة الضػػابطة ، ك )26طالبػػان، مػػنهـ ) 62اػػد بمػػغ 

( طػبل   لتغيػبهـ عػف االختبػار 8الم مكعة الت ريبية ، كاد استبعد مف الد ـ الكمي لمعينػة )
بمي  ك البعدم  ك باايف لئلعادة ، كبذلؾ بمغ د ـ العينة الكمي المشتركة وي ت ربة البدث الق
( طالبػػػػػان وػػػػػي الم مكعػػػػػة 29( طالبػػػػػان وػػػػػي الم مكعػػػػػة الضػػػػػابطة، ك)29( طالبػػػػػان بكااػػػػػ  )53)

 الت ريبية . 

 رابعًا : متغيرات الدراسة :  
 المتغير المستقل وله مستوي: - 0

 ة التػدريس كسػي المتغيػر الػذم نريػد الكشػؼ عػف  وػرو ) العامؿ الت ريبي( سػك: طريقػ
 ل . عمى المتغير التاب ،  كسك وي سذا البدث  نمكذج كيف كبير 

المتغير التاب  كسي: المتغيرات التي يسعى البادث  لمكشؼ عػف  وػر العامػؿ الت ريبػي  - 9
 ويها، كتشمؿ : 

  .  عادات العقؿ 
 خامسًا : أدوات الدراسة : 

 قل  :مقياس عادات الع -0
ـــاس عـــادات العقـــل0-0 ـــد الهـــدف مـــن مقي   عػػػف  وػػػر العامػػػؿ) كسػػػك الكشػػػؼ :   :  تحدي

 ( .   الت ريبي

 : مصادر بناء مقياس عادات العقل .0-5

 اعتمدت الدراسة الدالية عمى عدد مف المصادر عند بناء مقياس عادات العقؿ،  كسي:

 رياتخ المختمتة. مرا عة األد  التربكم المتعمؽ بعادات العقؿ، كنماذ خ كنظ -  
االطػػبلع عمػػى عػػدد مػػف المقػػاييس التػػي اسػػتخدمت لقيػػاس عػػادات العقػػؿ، موػػؿ: مقيػػاس  -  

(، كمقيػػػػػػاس 9008(،كمقيػػػػػػاس النػػػػػػادم)9006) واطمػػػػػػػػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػػػػػػػػد الكسػػػػػػػػػػػػػػػػا  
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(، 9009( كمقيػاس ال تػرم)9000(، كمقيػاس البرصػاف العبػد)9000الصػتكرم، كعمػر)
 (.9002كمقياس العتيبي)

دات العقػػؿ  لمتعػػرؼ عمػػى المتطمبػػات البلزمػػة إلعػػداد سػػذا دراسػػة األدبيػػات الخاصػػة بعػػا - ت
              النػػػػػكع مػػػػػف المقػػػػػاييس كالمكااػػػػػؼ المختمتػػػػػة التػػػػػي يػػػػػتـ ويهػػػػػا تطبيػػػػػؽ عػػػػػادات العقػػػػػؿ، وػػػػػـ

وػي عػدد مػف العبػارات تػدؿ عمػى  داءات الطػبل    المقيػاسااـ البادث بصيا ة متػردات 
                 ميميػػػػػػػػػػػػػة، كوػػػػػػػػػػػػػي مكااػػػػػػػػػػػػػؼ كممارسػػػػػػػػػػػػػتهـ لعػػػػػػػػػػػػػادات العقػػػػػػػػػػػػػؿ  ونػػػػػػػػػػػػػاء  داء المهػػػػػػػػػػػػػاـ التع

               تػػػػػػػػدري يان وبلويػػػػػػػػان، كسػػػػػػػػذا التػػػػػػػػدرج  المقيػػػػػػػػاس ديػػػػػػػػاتهـ المختمتػػػػػػػػة ، كتػػػػػػػػـ ادراج متػػػػػػػػردات
مف الدراسات عندما تكػكف العينػة مػف طػبل  المردمػة المتكسػطة )ناديػة  بخ الكوير تنصح

 (. 947: 9009لطؼ ا،،
 
 ختيار العادات الخمس التي تـ اياسها:مبررات تصميـ مقياس عادات العقؿ  كا - ث

  عمػى الػػر ـ مػف اطػػبلع البادػػث عمػى كويػػر مػف المقػػاييس التػػي تقػيس عػػادات العقػػؿ
اال  ف بعض المقاييس السابؽ  ذكرسػا تسػتخدـ مػ  م تمعػات مختمتػة عػف الدراسػة 
الداليػػػػػة . كالعديػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػات كالمقػػػػػاييس كانػػػػػت تركػػػػػز عمػػػػػى م مكعػػػػػة مػػػػػف 

تمػػػػؼ عػػػػف تصػػػػنيؼ ككسػػػػتا لعػػػػادات العقػػػػؿ ، كػػػػذلؾ تختمػػػػؼ التصػػػػنيتات التػػػػي تخ
المقػػاييس وػػي تنػػاكؿ عػػادات العقػػؿ، كديػػث اف عينػػة الدراسػػة سػػي طػػبل  المردمػػة 
المتكسػػطة، وهػػذا يلكػػػد عمػػى ضػػركرة مراعػػػاتهـ مػػف ديػػث نػػػكع العبػػارات، ك سػػػمك  
الصػػيا ة، كاختيػػار التقػػرات كعػػددسا، كمػػدة اإل ابػػة ، كسػػذا مػػا دعػػا  البادػػث الػػى 

 ـ سذا المقياس بما يتناس  م  م تم  كعينة الدراسة. تصمي
  مػػف دكاعػػي اعػػداد سػػذا المقيػػاس. اخػػتبلؼ البيئػػة التػػي تػػـ تطبيقهػػا ويهػػا عػػف البيئػػة

 الدالية لم تم  الدراسة . 
   بعػػض المقػػاييس تدتػػكم عمػػى عػػدد كبيػػر مػػف العبػػارات التػػي مػػف الممكػػف  ف تسػػب

طبل  المردمة المتكسطة  -خاصة– الممؿ كالضيؽ لدل الطبل  وي  وناء اإل ابة
 الذيف يعتبركف  كور ممبلن مف البقاء كاتان طكيبلن لئل ابة .

 : بناء المقياس في صورته األولية:0-3

تككف المقياس وػي صػكرتخ األكليػة مػف خمسػة مدػاكر رئيسػة تنقسػـ الػى م مكعػة مػف 
 المداكر الترعية،  ككانت المداكر الرئيسة سي: 
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 كضػػػبط الػػػنتس كعػػػدـ التهػػػكر، تدػػػرم الداػػػة كالضػػػبط، االسػػػتعداد  الموػػػابرة ، الػػػتدكـ
 .الدائـ لمتعمـ، كالتتكير كالتكاصؿ بداة ككضكح

  كاػػد صػػيغت العبػػارات وػػي شػػكؿ عبػػارات تقريريػػة  عمػػى لسػػاف الطػػبل  تعبػػر عػػف.
سمككهـ  وناء تعمـ العمـك وي االت او المك  ، ك ماـ كؿ عبارة وبلث است ابات سي 

مػػان ، ينطبػػؽ عمػػي  ديانػػان ، ال ينطبػػؽ عمػػي  بػػدان   ديػػث يقػػـك كػػؿ : ينطبػػؽ عمػػي دائ
( لمخيػػار 2طالػػ  باختيػػار اسػػت ابة كادػػدة وقػػط كيكػػكف تكزيػػ  الػػدر ات كالتػػالي : )

( لمخيػػػػػار األخيػػػػػر ، كاػػػػػدـ لمطػػػػػبل  وػػػػػي مقدمػػػػػة 0( لمخيػػػػػار الوػػػػػاني ، )9األكؿ ، )
مترداتػخ. كيكضػح  المقياس تعميمات تشرح لهػـ المطمػك  مػنهـ، ككيتيػة اإل ابػة عػف

 ( تكزي  العبارات وي المقياس .2ال دكؿ )
 

 ( 2 دكؿ )
 تكزي  العبارات وي مقياس عادات العقؿ عمى المداكر الرئيسية لممقياس

  رااـ العبارات مداكر األداة

 ف33، 30، 26، 20ف، 95، 90ف، 05، 00، 5، 0 الموابرة
 ف29ف، 96، 99، 06، 09، 6، 9 التدكـ وي التهكر

 34ف، 39، 27، 97، 23، 92، 07ف،  02ف،  7، 2 درم الداة كالضبطت
 ف28ف، 24، 98، 93ف، 08، 03، 8، 3 االستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر
 32، 30، 25، 20، 94ف، 90، 04، 00، 4 التتكير كالتكاصؿ بكضكح

 فعبارات سمبية 
 :  صدق مقياس عادات العقل  : 0-4
 صدق المحكمين :  -أ

( مف خبلؿ 993: 9002ذا النكع مف الصدؽ كما  كضح عبيدات ك خركف ) يتـ س 
عرض المقياس عمى عدد مف المختصيف ، كالخبراء وػي الم ػاؿ الػذم يقيسػخ المقيػاس ، وػ ذا 

 دكمكا بأنخ يقيس السمكؾ الذم كض  لقياسخ، و نخ يمكف االعتماد عمى دكمهـ وي ذلؾ . 
مدكميف المتخصصيف وي التربيػة كعمػـ كاد تـ عرض المقياس عمى م مكعة مف ال 

النتس  كاألخػذ بػارائهـ كصػكالن الػى  الصيغة النهائية لممقياس  ليصبح ااببلن لبلستخداـ
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تـ تدكيؿ  راء مدكمي المقيػاس الػى نسػبة مئكيػة، كاإلبقػاء عمػى العبػارات التػي دصػمت عمػى 
 %( وأكور ، ديث دصمت  مي  العبارات عمى سذو النسبة . 70نسبة )

 صدق االتساق الداخمي  : –ب 
تـ التأكد ادصائيان مف صدؽ  دكات كذلؾ مػف خػبلؿ دسػا  صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي 
، كسػػك يعطػػي صػػكرة عػػف مػػدل اتسػػاؽ العبػػارات مػػ  الدر ػػة الكميػػة لممقيػػاس. كتػػـ التأكػػد مػػف 
تكاور صدؽ االتساؽ الداخمي عف طريؽ تطبيؽ االستبياف عمى عينة اسػتطبلعية تككنػت مػف 

طالبػػان، كتػػـ دسػػا  معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف در ػػة كػػؿ عبػػارة مػػ  الدر ػػة الكميػػة لممقيػػاس ( 20)
 الذم تنتمي اليخ العبارة، ككانت النتائ  كالتالي:
 صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس عادات العقؿ

 ( 3 دكؿ راـ )
 معامبلت االرتباط بيف در ة كؿ عبارة م  الدر ة الكمية لمقياس عادات العقؿ 
 االرتباط* السلاؿ االرتباط* السلاؿ االرتباط* السلاؿ االرتباط* السلاؿ الرتباط*ا السلاؿ

0 0.57 00 0.45 08 0.48 97 0.47 26 0.52 
9 0.55 00 0.58 90 0.59 98 0.49 27 0.49 
2 0.59 09 0.42 90 0.43 20 0.53 28 0.53 
3 0.44 02 0.57 99 0.52 20 0.59 30 0.50 
4 0.49 03 0.45 92 0.59 29 0.53 30 0.55 
5 0.56 04 0.48 93 0.55 22 0.43 39 0.53 
6 0.54 05 0.46 94 0.50 23 0.50 32 0.47 
7 0.50 06 0.50 95 0.43 24 0.53 33 0.48 
8 0.46 07 0.53 96 0.57 25 0.47   

ذات داللػػػة ادصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل  اػػػؿ مػػػف  ك  0.25*معػػػامبلت االرتبػػػاط التػػػي تزيػػػد عػػػف 
 مي  عبارات مقياس عادات العقؿ ذات عبلاة ارتباطية دالة ادصائيان بالدر ة 0.04 يساكم 

مػف            الكمية لممقياس  لذا يرل البادث  ف مقياس عػادات العقػؿ يتمتػ  بدر ػة عاليػة 
 الصدؽ. 

 : تجريب مقياس عادات العقل  :0-5

عمػػػػى عينػػػػة  بعػػػػد اعػػػػداد مقيػػػػاس عػػػػادات العقػػػػؿ  وػػػػي صػػػػكرتخ األكليػػػػة تػػػػـ تطبيقػػػػخ 
( طالبػػان مػػػف  يػػر  وػػراد عينػػة الدراسػػػة ممػػف سػػبؽ لهػػـ دراسػػػة  20اسػػتطبلعية تككنػػت مػػف ) 
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 الكددة، ككاف الهدؼ مف سذا التطبيؽ دسا  ما يمي : 

 تـ دسا  الزمف البلـز لتطبيؽ المقياس  عف طريؽ   زمن اإلجابة عمى المقياس :
سػػمتها عمػػى اونػػيف ، كلقػػد  مػػ  زمػػف اال ابػػة لمطالػػ  األكؿ مػػ  الطالػػ  األخيػػر كا

( دايقػػػػة ، كالػػػػزمف الػػػػذم اسػػػػتغراخ 90كػػػػاف الػػػػزمف الػػػػذم اسػػػػتغراخ الطالػػػػ  األكؿ )
( 20( دايقة ، كبأخػذ المتكسػط  صػبح الػزمف الكمػي لبلختبػػار )30الطال  األخير )

 دايقة . 
 لػػػـ يظهػػػر وػػػي ت ريػػػ  المقيػػػاس  م مبلدظػػػات دػػػكؿ وضـــوح تعميمـــات المقيـــاس :

             يػػػػػػػاس  كلػػػػػػػذلؾ لػػػػػػػـ يػػػػػػػتـ  م تعػػػػػػػديؿ عمػػػػػػػى المقيػػػػػػػاس مػػػػػػػف تعميمػػػػػػػات، كوقػػػػػػػرات المق
 سذو النادية. 

 :: ثبات المقياس 6 -0

بعػػد تطبيػػؽ مقيػػاس عػػادات العقػػؿ  عمػػى طػػبل  العينػػة االسػػتطبلعية تػػـ تصػػديح           
          اسػػػػػت اباتهـ عمػػػػػػى متػػػػػػردات المقيػػػػػػاس  ، كذلػػػػػػؾ ب عطػػػػػاء وػػػػػػبلث در ػػػػػػات  عػػػػػػف االختيػػػػػػار 

              دائمػػػان( كدر تػػػيف عمػػى اختيػػػار )ينطبػػػؽ عمػػػي  ديانػػان( ، كدر ػػػة كادػػػدة لخيػػػار )ينطبػػؽ عمػػػي 
) ال ينطبؽ عمي  بدان( ، كالعكس بالنسبة لمعبػارات السػمبية، كتػـ اي ػاد وبػات مقيػاس عػادات 

، كسػػػي  ايمػػػة مقبكلػػػة  0.77العقػػػؿ  بمعامػػػؿ  لتػػػػا كركنبػػػاخ ،  كاػػػد بمػػػغ معامػػػؿ الوبػػػات   
( كتدؿ عمى مسػتكل وبػات  يػد كمقبػكؿ تسػمح باسػتخداـ المقيػاس 85: 9005عمميان)عبلـ ،

كأداة لقياس عادات العقؿ لطػبل  الصػؼ الوالػث المتكسػط ، كمػف وػـ الدصػكؿ عمػى نتػائ  
 يمكف الكوكؽ بها .  

 ( 4 دكؿ راـ )
 معامؿ كركنباخ  لتا لمقياس عادات العقؿ  

 ايمة كركنباخ  لتا المقياس

 0.77 عادات العقؿ

( كسػػي مرتتعػػة كملشػػر عمػػى 0.77بمغػػت ايمػػة كركنبػػاخ  لتػػا لمقيػػاس عػػادات العقػػؿ )
 (.85: 9005وبات المقياس )عبلـ ،
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 :  المقياس في صورته النهائية :0-7

بعػػد التأكػػد مػػف صػػدؽ وبػػات المقيػػاس تػػـ اخػػراج المقيػػاس بصػػكرتخ النهائيػػة الػػذم طبػػؽ 
ارة لممقيػاس ، كبمغػت الدر ػة العظمػى ( عبػ33عمى عينة الدراسة  ديث كا  االختيار عمػى )

 ( در ة . 029لممقياس )

 

 

 سابعًا: دليل المعمم والطالب:  
 اعداد دليؿ ) المعمـ / الطال  ( :

 دليل المعمم : -أ

تـ اعداد دليؿ المعمـ ليرشد مػف يقػـك بتػدريس الكدػدة الوالوػة مػف كتػا  العمػـك لمصػؼ 
كء نمكذج كيف كبير الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان ، كاػد الوالث المتكسط التصؿ الدراسي األكؿ  وي ض

ااـ البادث ب عداد سػذا الػدليؿ مػف خػبلؿ دراسػة األدبيػات كالدراسػات المرتبطػة بػالتعمـ المػنظـ 
(، 9000(، نكوػػؿ )9000( كالطيػػ  )9006(، ك ػػانـ )9003ذاتيػػان، كمنهػػا : متػػكلي كعمػػي )

( . كاػد ادتػػكل الػدليؿ عمػى مػا 9002(، كالعتيبػي)9002(، كمكة عبد المنعـ)9009السكاط)
 ( :8يمي : ) ممدؽ

مقدمة. تبرز  سمية التعمـ المنظـ ذاتيػان، كشػرح مبسػط عػف نشػأة الػتعمـ المػنظـ ذاتيػان  .0
، كال ػػػذكر العمميػػػة لهػػػذا المصػػػطمح ال ديػػػد نسػػػبيان وػػػي سػػػادة عمػػػـ الػػػنتس التربػػػكم، 

 كوكائد تطبيقخ ك سميتخ لمعممية التعميمية . 

 المنظـ ذاتيان.نبذة عف التعمـ  .9
  سمية دليؿ المعمـ .  .2
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  سداؼ الدليؿ. .3
  خطكات نمكذج كيف كبيرم لمتعمـ المنظـ ذاتيان  .  .4
 ارشادات عامة لممعمـ لمتدريس باستخداـ المنظـ ذاتيان  .  .5
خصػػائص الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان ، كالتػػي يمكػػف لممعمػػـ اكسػػابها لمطػػبل  عػػف طريػػؽ  .6

 تطبيؽ سذا النمكذج.
 

 

 نمكذج كيف كبير التعمـ المنظـ ذاتيان  كتضمف ذلؾ : مرادؿ تطبيؽ 

 خصائص المهمة 
(a)   كصؼ كتعريؼ المهمة كخطكاتها 
(b) .تعريؼ الطبل  بالمهارات المراد تدقيقها مف خبلؿ مكضكع الدرس 
(c) .تنشيط المعروة السابقة لمطبل  الخاصة بمكضكع الدرس 
(d) تعميمية المستخدمة. تخطيط الطبل  لبيئة التعمـ ككات الدرس كترتي  االدكات ال 

 االهداف والخطط
(a)  كض  االسداؼ كطرؽ تدقيقها 
(b) .  تكزي  االسداؼ الى مستكيات دس  االسمية كسهكلة التدقيؽ 
(c)  يداكؿ المتعمـ تنظيـ سمككة. مف خبلؿ الس بلت المدرسية ، كطم  المساعدة ك كتنظيـ

 كاتخ. 
(e)  . يضبط المتعمـ بيئة التعمـ 
(f) عد وي تدقيؽ اسداؼ الدرس منح الطال  الترصة ليسأؿ اختيار استراتي يات التي تسا

 نتسخ م مكعة مف االسئمة كالتي تعبر عف سذو المردمة. 
(d) .مصادر المعمكمات 
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 مرحمة التطبيق) تبني االستراتيجيات(.
(a) . تطبيؽ  االستراتي يات التي تـ تدديدسا وي الخطكة السابقة 

 مرحمة التقويم 
(b) س ؿ تعممخ كمبلدظة ادائخ . يكاوئ كؿ  يقيـ كؿ طال  نتسخ مف خبلؿ مرا عة

 متعمـ نتسخ مف خبلؿ استخداـ استراتي ية ف مكاوأة الذاتف.
 

(c) :يسأؿ المتعمـ نتسخ عدد مف األسئمة منها 

  سؿ  ن زت  سداوي التي دددتها مسبقاند ك ذا كاف األمر  ير ذلؾ وما الذم
 ي    ف  وعمخ ويما بعدد

 ؼ  ت ن  ذلؾ مستقببلند تدت  م ظركؼ كاف  دائي متدنياند ككي 

  ما الستراتي يات التي استخدمتها ككانت  كور ن اداند كايهما كانت  اؿ
 ن اداند

  ما لمهارات كالمعارؼ العممية وي مادة العمـك التي تدتاج  مى تدري  ألكي
  تمكف مف  دائها بصكرة  يدةد

 الطالب : دليل  –ب 
الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان  كذلػػؾ  لف كبيػػر اػػاـ البادػػث ب عػػداد دليػػؿ الطالػػ  كوػػؽ نمػػكذج كيػػ 

لتنمية عادات العقؿ لطػبل  الصػؼ الوالػث المتكسػط بمكػة المكرمػة ، كاػد سػعى البادػث الػى 
  ف ينككف الدليؿ  مف:

 مقدمة الدليؿ.   - 0
 معمكمات المادة الدراسية. كتك يهات تخص استراتي يات التعمـ المنظـ ذاتيان.  - 9
المقتردػػة.  كالػػذم ضػػمف مػػف خػػبلؿ  مخطػػط البرنػػام  الزمنػػي لتطبيػػؽ النمػػكذج   - 2
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 عاـ يسير ويخ الطال  وي ضكء خطكات النمكذج  تتنا ـ م  دليؿ المعمـ . 
 الكات المخصص لمتدريس.  - 3
 مصادر التعمـ المقتردة. - 4
 األنشطة ، كاألوراء. - 5

كبعػد االنتهػاء مػف اعػداد دليػؿ الطالػ ، تػـ عرضػخ عمػى م مكعػة مػف المتخصصػػيف         
 طرؽ التدريس ، إلبداء   رائهـ  كممدكظاتهـ .وي المناس  ك 

 

 ضبط  دليل المعمم والطالب :  -ج 
بعػػد االنتهػػػاء مػػػف اعػػػداد كتصػػػميـ دليػػػؿ المعمػػـ كالطالػػػ  كوقػػػان لمعػػػايير الػػػتعمـ المػػػنظـ  

ذاتيػػػان، تػػػـ عرضػػػهما عمػػػى م مكعػػػة مػػػف األسػػػاتذة المتخصصػػػيف وػػػي التربيػػػة العمميػػػة كطػػػرؽ 
، كاػػد دػػرص البادػػث عمػػى منااشػػة األسػػاتذة المدكمػػيف  ونػػاء ( 0تػػدريس العمػػـك ) ممدػػؽ راػػـ 

كبعد ودصهـ لدليؿ الطال  كدليؿ المعمػـ كاألخػذ بػارائهـ . كاػد طمػ  مػف األسػاتذة المدكمػيف 
، كمعممػػػي كمشػػػروي العمػػػـك كالمتخصصػػػيف  المتخصصػػػيف وػػػي المنػػػاس  كطػػػرؽ تػػػدريس العمػػػـك

 األكاديمييف وي العمـك ابداء ر يهـ وي التالي : 

: الصػدة العمميػة ، كمناسػبة الصػيا ة لمسػتكل الطػبل  عمميػان  دليل الطالب من حيث -0
كتربكيان ، كمدل تمشي الدليؿ م  كيف كبير ، كمدل كشػمكلية الػدليؿ عمػى مكضػكعات 

 الكددة. 

: الصػػدة العمميػػة ، كمناسػػبة الصػػيا ة لممعمػػـ ، كمػػدل تمشػػي  دليــل المعمــم مــن حيــث -9
 ذاتيان ، كمدل شمكلية الدليؿ عمى مكضكعات الكددة . صيا ة م  التعمـ المنظـ 

كبعد ا راء تدكيـ دليؿ الطال  كدليؿ المعمـ مف ابػؿ األسػاتذة المدكمػيف تػـ تعػديؿ  
بعػػض المناشػػط لتكػػكف  كوػػر تدديػػدان ككضػػكدان ، ككػػذلؾ تمػػت المكاوقػػة عمػػى الخطػػكات العامػػة 

الطالػػ  كدليػؿ المعمػػـ مرا عػػة نهائيػػة لكػؿ مردمػػة بأنهػػا مناسػبة ك يػػدة ، كمػػا تػػـ مرا عػة دليػػؿ 
( ، 8كدايقة  دتى  صبدا وي صكرتهما النهائيػة الصػالدة لبلسػتخداـ كالتطبيػؽ ) ممدػؽ راػـ 

 . ( 00)ممدؽ راـ 
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 عرض ومناقشة نتائج الدراسة
 أواًل : عرض نتائج الدراسة :

 فرض الدراسة : 

( بػيف متكسػطي در ػات 0.04)يك د وركؽ ذات داللػة ادصػائية عنػد مسػتكل الداللػة          
طػػػبل   الم مػػػكعتيف الت ريبيػػػة كالضػػػابطة وػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم لمقيػػػاس عػػػادات العقػػػؿ لصػػػػالح 

 الم مكعة الت ريبية.
 

صػػػدة التػػػرض تػػػـ  كال دسػػػا  المتكسػػػطات الدسػػػابية، كاالندراوػػػات  الختبػػػارلمتدقػػػؽ 
ؿ لػدل طػبل  الم مكعػة الضػابطة ، المعيارية لػدر ات التطبيػؽ البعػدم لمقيػاس عػادات العقػ

كالم مكعػػة الت ريبيػػة كتمػػت المقارنػػة بػػيف سػػذو المتكسػػطات الدسػػابية باسػػتخداـ تطبيػػؽ )ت( 
 لمم مكعات المستقمة، ككانت النتائ  كالتالي:

 (5 دكؿ راـ ) 
 نتائ  اختبار )ت( لممقارنة بيف متكسطات در ات التطبيؽ البعدم  

   الم مكعة الضابطة كالم مكعة الت ريبيةوي مقياس عادات العقؿ لدل طبل

المتكسط  الم مكعة التطبيؽ المقارنة
 الدسابي

االندراؼ 
الداللة  در ات الدرية ايمة ت المعيارم

 اإلدصائية

عادات 
 العقؿ

 00.22 83.05 الضابطة البعدم
59 09.03 0.00 

 7.47 093.20 الت ريبية البعدم

(  ف المتكسػط الدسػابي لػدر ات التطبيػؽ البعػدم 03يبلدظ مف نتائ  ال ػدكؿ راػـ ) 
(، كلمم مكعػػػػة 83.05لمقيػػػػاس عػػػػادات العقػػػػؿ لػػػػدل طػػػػبل  الم مكعػػػػة الضػػػػابطة يسػػػػاكم )

( كسػػي دالػػة ادصػػائيا  كبالتػػالي 09.03(، كايمػػة )ت( تسػػاكم )093.20الت ريبيػػة يسػػاكم )
متكسػػطي  ( بػػيف≥ α 0004نسػػتنت  ك ػػكد وػػركؽ ذات داللػػة ادصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ) 

در ات التطبيؽ البعدم وي مقياس عادات العقؿ لدل طبل  الم مكعة الضابطة كالم مكعة 
الت ريبيػػػػة. كالتػػػػركؽ لصػػػػالح الم مكعػػػػة الت ريبيػػػػة، ديػػػػث كػػػػاف المتكسػػػػط الدسػػػػابي لمتطبيػػػػؽ 
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 ( سك األعمى.093.20البعدم لمقياس عادات العقؿ )

ر المسػػتقؿ )نمػػكذج كيػػف كبيػػر القػػائـ عمػػى النتػػائ  السػػابقة تشػػير الػػى ك ػػكد  وػػر لممتغيػػ       
(، عمػػػى المتغيػػػر التػػػاب  )عػػػادات العقػػػؿ( لػػػدل طػػػبل  الصػػػؼ  الػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتيػػػان وػػػي العمػػػـك

( كملشػر لد ػـ األوػر، 9الوالث المتكسط  كلمعروة د ـ سػذا األوػر، تػـ دسػا  )ايتػا تربيػ  
 ككانت نتائ خ كالتالي:

 

 
 (6 دكؿ راـ ) 

 در ات           بي ( لنمكذج كيف بير عمى التعمـ المنظـ ذاتيان وي العمـك عمىد ـ األور )ايتا تر   
 عادات العقؿ

 ايمة ت المتغير التاب  المتغير المستقؿ
در ات 
 الدرية

ايتا 
 تربي 

 د ـ األور

 نمكذج كيف كبير القائـ  عمى 
 التعمـ المنظـ ذاتيان وي العمكـ

در ات 
 عادات العقؿ

 كبير 0.60 59 09.03

( كسػػي ايمػػة 0.60د ػػـ األوػػر تػػـ اياسػػخ مػػف خػػبلؿ ايمػػة )ايتػػا تربيػػ ( كالتػػي بمغػػت )
( 0.03كبيػػرة كوقػػا لمعيػػار كػػكسيف، كالػػذم  شػػار  ف الدػػد األدنػػى لك ػػكد د ػػـ  وػػر كبيػػر سػػك )

 .(9000،332) بك دط  ك صادؽ ،

كمػػا تػػـ دسػػا  معػػدؿ الكسػػ  كوقػػا لمعادلػػة بػػبلؾ، كالتػػي تعطػػي ملشػػرا عمػػا اذا كػػاف 
واعمية لممتغير المستقؿ )نمكذج كيف كبير( عمى المتغير التاب  )در ات عػادات العقػؿ(  سناؾ

لػػػدل طػػػبل  الصػػػؼ الوالػػػث متكسػػػط، مػػػف خػػػبلؿ مقارنػػػة در ػػػات التطبيػػػؽ القبمػػػي كالتطبيػػػؽ 
البعػػػدم لمقيػػػاس عػػػادات العقػػػؿ لػػػدل الم مكعػػػة الت ريبيػػػة، مػػػ  األخػػػذ وػػػي االعتبػػػار الدر ػػػة 

 ( در ة، ككانت النتائ  كالتالي:029العقؿ ) العظمى لدر ات مقياس عادات
 (7 دكؿ راـ )

           الكس  المعدؿ لمكشؼ عف واعمية استخداـ نمكذج كيف كبير القائـ  عمى التعمـ  المنظـ  
ذاتيان وي العمـك لمم مكعة  الت ريبية وي مقياس عادات العقؿ
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الدر ة  المتغير التاب  المتغير المستقؿ
 العظمى

معدؿ  الدسابيالمتكسط 
 الكس 

واعمية 
 بعدم ابمي البرنام 

نمكذج كيف كبير القائـ  
التعمـ المنظـ ذاتيان  عمى

 وي العمكـ

در ات عادات 
 كبير 0.90 093.20 67.02 029 العقؿ

 

 

( در ػػػة، كبمػػػػغ 029الدر ػػػة العظمػػػى وػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػدم لمقيػػػاس عػػػػادات العقػػػؿ )
( 67.02يػػاس عػػادات العقػػؿ لػػدل الم مكعػػة الت ريبيػػة )متكسػػط در ػػات التطبيػػؽ القبمػػي لمق

كمتكسػػػػػػط در ػػػػػػات التطبيػػػػػػؽ البعػػػػػػدم لمقيػػػػػػاس عػػػػػػادات العقػػػػػػؿ لػػػػػػدل الم مكعػػػػػػة الت ريبيػػػػػػة 
وراػػا كبيػػران،  -كسػػك وػػي صػػالح  التطبيػػؽ البعػػدم-(، كلمعروػػة اذا كػػاف سػػذا التػػرؽ 093.20)

عمـ المػػنظـ ذاتيػػا( عمػػى كيعطػػي وعاليػػة لتػػأوير المتغيػػر المسػػتقؿ )نمػػكذج كيػػف كبيػػر  عمػػى الػػت
المتغير التاب  )در ات عادات العقؿ لدل طبل  الصؼ الوالث المتكسػط، كتػـ دسػا  معػدؿ 

( كسػػي ايمػػة كبيػػرة تزيػػد عػػف الدػػد األدنػػى 0.90الكسػػ  كوقػػا لمعادلػػة بػػبلؾ، كبمغػػت ايمتػػخ )
 (.0.90الذم دددو ببلؾ لمدكـ عمى وعالية البرنام  كسك )

يك ػػد وػػركؽ ذات   السػػابقة يػػتـ ابػػكؿ التػػرض الػػذم نػػص عمػػى: ف مػػف  ميػػ  النتػػائ          
( بػيف متكسػطي در ػات طػبل   الم مػػكعتيف α 0.04 داللػة ادصػائية عنػد مسػتكل الداللػة )

الت ريبية كالضػابطة وػي التطبيػؽ البعػدم لمقيػاس عػادات العقػؿ لصػالح الم مكعػة الت ريبيػة. كسػذا 
تنميػػة عػػادات العقػػؿ ديػػث ي يػػ  عمػػى السػػلاؿ األكؿ مػػف  سػػئمة  يػػدؿ عمػػى واعميػػة النمػػكذج  وػػي

ما كيف كبير القائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيان وي تنمية بعػض عػادات  الدراسة كالذم ينص عمىف
 العقؿ لدل طبل  الصؼ الوالث المتكسطد

 ثانيًا : تفسير نتائج الدراسة :
 تفسير النتائج الخاصة بالفرض  :

( بػػػيف متكسػػػطي در ػػػات α≤ 0.04ذات داللػػػة ادصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )يك ػػػد وػػػركؽ         
طبل   الم مكعتيف الت ريبية كالضابطة وي التطبيػؽ البعػدم لمقيػاس عػادات العقػؿ  لصػالح 
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  الم مكعة الت ريبية.
           كسػػػػػذا يتتػػػػػػؽ مػػػػػػ  الدراسػػػػػػات التػػػػػػي اسػػػػػتخدمت  الػػػػػػتعمـ المػػػػػػنظـ ذاتيػػػػػػان كنماذ ػػػػػػخ وػػػػػػي

العػاـ   التخطػيط كالتنظػيـ –تابعة ، موػؿ : دػؿ المشػكبلت الرياضػية تنمية بعض المتغيرات ال
(،  مينػة 9005تنظيـ الذات وي العمػـك كالرياضػيات. موػؿ: صػكويا ياسػيف )–التتكير النااد  –

(،،  كدراسػػة 9006(، مصػػطتى القمػػش، كعػػدناف العضػػايمة، ك هػػاد التركػػي )9006بهمػػكؿ )
(، 9009(، كدراسػػػة المسػػػاعيد )9009كوػػػؿ)( ، كن9009(، كدراسػػػة العتيبػػػي)9000عتيتػػػي)

(، كتتتػػؽ سػػذو النتػػائ  مػػ  نتػػائ  الدراسػػات التػػي اسػػتخدمت 9002كدراسػػة مكػػة عبػػد المػػنعـ )
 استراتي يات تتكاوؽ م  خكاص نمكذج كيف كبير التعمـ المنظـ ذاتيان،

 ة، االكاتتقت م  نتائ  سػذو الدراسػ العقؿ، عادات كمف سذو الدراسات التي  تناكلت         
 ( التػي سػدوت  الػى التعػرؼ9004 عمػكر) موػؿ: الدراسػات بعػض  سػداوها، وػي  نها اختمتت

دراسػات  خػرل بينػت  وػر  العقػؿ، كسنػاؾ عػادات تنميػة بعػض تػدريبي وػي  عمػى  وػر برنػام 
، كدراسػة   Wen  Hu,H (2005)دراسػة  موؿ: العقؿ، عادات تنمية وي استراتي ية مقتردة

(، كدراسػػة 9007الػػديف) دسػػاـ (، كدراسػػة9008) النػػادم كدراسػػة (،9008( عمػػي
 .Robinson (2005)  ( ، كدراسة9005سعيد)

  كلػػػػذلؾ  يمكػػػػف تتسػػػػير تتػػػػكؽ الطػػػػبل  وػػػػي الم مكعػػػػة الت ريبيػػػػة عمػػػػى الطػػػػبل  وػػػػي
الم مكعة الضابطة الى تكوير التغذية الرا عة لممتعمميف،  ك اعداد تقرير خاص لكػؿ 

 .متعمـ يددد مدل تقدـ المتعمـ 
  اتادة االسػتراتي ية وػرص عمميػة يػتمكف المتعممػكف مػف خبللهػا ممارسػة عػادات العقػؿ

 بشكؿ عممي  وناء التعمـ .
  كمػػا سػػاعدت المػػتعمـ لرليػػة مسػػار تتكيػػرو الخػػاص، كاكتشػػاؼ كيػػؼ يعمػػؿ عقمػػخ  ونػػاء

دػػػؿ المشػػػكبلت ، ذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ تطبيػػػؽ اسػػػتراتي يات مػػػا كراء المعروػػػة، كمرا عػػػة 
 خطكاتخ كخطتخ التي ااـ ب عدادسا . سداوخ، كتقكيـ 

  اكتسػػا  المتعممػػيف العػػادات المتيػػدة لمديػػاة موػػؿ عػػادة اإلصػػرار كالموػػابرة عمػػى انهػػاء
األعماؿ التي يبدلكف ويها، كتدري  المتعمميف عمى التخطيط بداة وي ضكء متطمبػات 

ئػػخ وػػي المهمػػة التػػي يقػػـك بهػػا، ككوػػؽ معػػايير يقػػـك المػػتعمـ بكضػػعها بنتسػػخ  لتقيػػيـ  دا
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 ضكئها.
  ،مسػػاعدة المتعممػػيف عمػػى اكتسػػا  القػػدرة عمػػى مػػزج اػػدرات التتكيػػر النااػػد كاإلبػػداعي

 باإلضاوة الى ادرات التنظيـ الذاتي  لمكصكؿ الى  وضؿ  داء.
  تشػػ ي  المتعممػػيف عمػػى امػػتبلؾ اإلرادة ت ػػاو اسػػتخداـ القػػدرات كالمهػػارات العقميػػة وػػي

دتػػى يصػػبح التتكيػػر لػػدل المػػتعمـ عػػادة ال يتعػػ   ميػػ  األنشػػطة التعميميػػة كالدياتيػػة، 
 الترد وي ممارستها.

 
 
  اضتاء  ك مف المتعة عمى التعمـ ديػث اف عمػى كػؿ مػتعمـ التتكيػر بطريقتػخ الخاصػة

مهما كانت  ريبة ك ير مألكوة بالنسبة لآلخريف، باإلضاوة الى مشاركة بااي التبلميذ 
  ك المهمة المكمؼ بها.باالستراتي ية التي استخدمها إلنهاء العمؿ 

  تػػػػدري  المتعممػػػػيف عمػػػػى تدمػػػػؿ المسػػػػلكلية ديػػػػث اف سنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف المهػػػػاـ التػػػػي
يطردها المعمـ، كيتيح الترصة لممتعمميف لمتطكع ألداء المهمة، كمنها يعتاد المتعممكف 

 عمى تدمؿ المسلكلية كالمخاطرة. 
 وػػي كضػػ  األسػػداؼ، سػػاعد النمػػكذج  عمػػى تنميػػة الموػػابرة مػػف خػػبلؿ ا تهػػاد الطػػبل  

كمتابعػػػة السػػػ بلت كالبدػػػث عػػػف المعمكمػػػات كمداكلػػػة  معهػػػا مػػػف مصػػػادر مختمتػػػة، 
 كالمتابعة الدائمة لمدل تدقيقها كالت هيز المستمر لمدرس عف طريؽ كض  الخطط

  كما ساعد النمكذج  وي رو  ادرة الطبل  عمى  التدكـ. كضبط النتس، كعػدـ التهػكر
، كتقبػؿ  رائهػـ ، كابػكؿ النقػد، كمرا عػة الخطػط التػي تػـ مف خبلؿ المشاركة م  الغير
 كضعها كالسير وي ضكئها .
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 -:المراج  العربية 
 أواًل : المراج  العربية :

(. منػػاس  البدػػث كطػػرؽ التدميػػؿ اإلدصػػائي 9000 بػػك دطػػ ، وػػلاد. ك مػػاؿ صػػادؽ. ) .0
: مكتبػة األن مػك ، القػاسرة9وي العمـك النتسية كالتربكية كاال تماعية، ط

 المصرية.
(.  وػر برنػام  اػائـ عمػى مهػارات التنظػيـ الػذاتي 9002 دمد ،  دمد مدمػد  بػكالخير. ) .9

وػػي تنميػػة المهػػارات الدياتيػػة كعػػادات االسػػتذكار لػػدل طػػبل  المدرسػػة 
،ص 9، ع 90مصر ، ابريؿ،  م   -الوانكية . م مة العمـك التربكية 

 .405 – 358ص  
(. واعميػػػػة اسػػػػتراتي ية الػػػػتعمـ القػػػػائـ عمػػػػى دػػػػؿ 9000عتيتػػػػي .) دمػػػػد ،  ميمػػػػة مدمػػػػد  .2

المشكبلت المنظـ ذاتيان وي تنمية التدصيؿ كوهـ طبيعة العمـ كالتنظػيـ 
الذاتي لتعمـ العمـك لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.  م مة التربية 

ص                          ،5(، ع 02مصػػػػػػػر ، مػػػػػػػ  )-العمميػػػػػػػة 
 . 020-70 ص

(. نمػػػػػػكذج تدريسػػػػػي مقتػػػػػرح اػػػػػائـ عمػػػػػى الػػػػػػتعمـ 9003، ايمػػػػػاف سػػػػػمير دمػػػػػدم.) دمػػػػػد .3
االسػػتراتي ي كواعميتػػخ وػػي تنميػػة التدصػػيؿ كمهػػارات التنظػػيـ الػػذاتي. 

              . 0(، ع 06مصػػػػػػػػػػػػػر ، مػػػػػػػػػػػػػ  ) -م مػػػػػػػػػػػػػة تربكيػػػػػػػػػػػػػات الرياضػػػػػػػػػػػػػيات 
ص ص  .5-80



 

 إبراهيم أحمد إبراهيم آل فرحان                          ىوين وبير أثر استخدام نموذج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132 أكتوبر  - ثانيجزء  -العذد اخلاهس  -  13جمللذ ا    165
 

 

كيػػػػر وػػػػػي (. وعاليػػػػة اسػػػػتخداـ نمػػػػػكذج  بعػػػػاد التت9002. )  دمػػػػد ، شػػػػعباف عبػػػػػدالعظيـ .4
تنميػػػػػػػة بعػػػػػػػض المهػػػػػػػارات العقميػػػػػػػة المككنػػػػػػػة لعػػػػػػػادات العقػػػػػػػؿ المنػػػػػػػت  
كالداوعيػػػػة لئلن ػػػػاز لػػػػدل طػػػػبل  كميػػػػة التربيػػػػة بأسػػػػيكط. م مػػػػة كميػػػػة 

 ،2(، ع 98مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  )-التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكط 
 .526-473ص ص 

           (. عػػػػػادات العقػػػػػؿ لػػػػػدل 9000البرصػػػػػاف، اسػػػػػماعيؿ سػػػػػبلمة، عبػػػػػد، ايمػػػػػاف رسػػػػػمي. ) .5
سػػػػػهامها وػػػػػي القػػػػػدرة عمػػػػػى دػػػػػؿ طػػػػػبل  الصػػػػػؼ ا لعاشػػػػػر الساسػػػػػي كا 

            (،096المشػػػػػػػكبلت الرياضػػػػػػػية: م مػػػػػػػة رسػػػػػػػالة الخمػػػػػػػي  العربػػػػػػػي، ع)
 .075-050ص ص 

(. اسػػتراتي ية مقتردػػة وػػي ضػػكء الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان 9002عبػػدالمنعـ ، مكػػة مدمػػد . ) .6
لتنمية مهارات التنظيـ الذاتي ك التدصيؿ وػي الرياضػيات لػدل تبلميػذ 
الصػػػؼ الوالػػػث اإلعػػػدادم: م مػػػة تربكيػػػات الرياضػػػيات، مصػػػر. مػػػ  

 066-099ص ص  .(3(، ع )05)

 كرسـك األوكار صكر  رائ   ور استخداـ ).9000صالح.) دسيف بنت سماح ال ترم، .7
 عػادات كبعػض التدصػيؿ تنميػة وػي العمػـك مقػرر لتػدريس االبداعيػة

 .مكرمػةال مكػة بمدنيػة المتكسػط األكؿ الصػؼ لػدل طالبػات العقػؿ
 تػدريس كطػرؽ المنػاس  اسػـ وػي لكميػة التربيػة مقدمػة دكتػكراو، رسػالة
،   .العربية السعكدية المممكة القرل،  ـ ب امعة العمـك

 ضػكء المػنظـ ذاتيػان وػي الػتعمـ اسػتراتي يات (.9000عبػدا،. ) بػف الدسػيناف، ابػراسيـ .8
 الدراسػي كالمسػتكل بالتدصػيؿ كالتخصػص كعبلاتهػا بينتػريش نمػكذج

 كالوالػث الوػاني الصػؼ طػبل  عمػى لمػتعمـ دراسػة المتضػؿ األسػمك ك 
كالقصػيـ. دراسػة دكتػكراو  يػر منشػكرة ،  الريػاض منطقتػي وػي وػانكم

  امعة الممؾ سعكد، كمية التربية.

(. كدػػػدة مطػػػكرة وػػػي ضػػػكء  نمػػػكذج الصػػػميـ 9009خمػػػؼ،  دمػػػد مصػػػطتى عػػػكض. ) .00
تبلميػػذ المردمػػة العكسػػي لتنميػػة التهػػـ وػػي العمػػـك كعػػادات العقػػؿ لػػدل 

(، ال ػػػػزء 70اإلعداديػػػة. م مػػػػة كميػػػػة التربيػػػة،  امعػػػػة المنصػػػػكرة ، ع)
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 .085-054األكؿ، المنصكرة.ص
(. نظريػػػات الػػػػتعمـ. عمػػػاف: دار الشػػػركؽ لمنشػػػػر 9009الز ػػػكؿ ،عمػػػاد عبػػػػد الػػػرديـ. ) .00

 كالتكزي .

ة (. برنػػػام  اػػػائـ عمػػػى الػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتيػػػان لتنميػػػ9009السػػػماف، مػػػركاف  دمػػػد مدمػػػد.) .09
مهػػارات الكتابػػة اإلاناعيػػة لػػدل طػػبل  المردمػػة الوانكيػػة. م مػػة القػػراءة 

 .53-99ص ص  ,022مصر ،ع  -كالمعروة 
 

 

(. واعمية استراتي ية مقتردة اائمة عمػى الػتعمـ المػنظـ 9002السكاط، دمد بف دمكد .) .02
ذاتيػان وػػي تدسػػيف بعػػض مهػػارات الكتابػػة كمهػػارات التنظػػيـ الػػذاتي لػػدل 

ة اإلن ميزيػػػة ب امعػػػة الطػػػائؼ. رسػػػالة دكتػػػكراو  يػػػر طػػػبل  اسػػػـ المغػػػ
 منشكرة ،  امعة  ـ القرل. مكة.

الدراسػية  السػنة متغيػرم ضػكء وػي العقػؿ عػادات (9000 (ممػدكح  دمػداف الشػامي، .03
 بالمممكة ويصؿ الممؾ  امعة طبل  لدل الدراسي التدصيؿ كمستكل
 (033) عػددال األزسػر،  امعػة التربيػة، كميػة م مػة .السػعكدية العربيػة
 .267-220 الواني، ص ص  ال زء

كمسػتكل  االستقصػاء عمػى المبنػي المتعمـ بيف التتاعؿ .(9000) مكسى. منير صادؽ، .04
 لتبلميذ العمـك ندك كاالت او العقؿ عادات كبعض التدصيؿ وي الذكاء
 (،ص ص03العمميػة، ع) التربيػة م مػة .السػاب  األساسػي الصػؼ
074-240. 

(. تنميػػػػػة عػػػػػادات العقػػػػػؿ 9000، ، عمػػػػػر، زيػػػػػزم دسػػػػػف. )الصػػػػػتكرم، ايمػػػػػاف عبػػػػػد ا .05
كالتدصيؿ لدل طالبات المردمة الوانكية مف خبلؿ تدريس مادة التربية 
األسػػرية، المػػلتمر السػػنكم ، العربػػي السػػادس الػػدكلي الوالػػث(، تطػػكير 
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 03-02بػػػرام  التعمػػػيـ العػػػالي النػػػكعي وػػػي مصػػػر كالػػػكطف العربػػػي، 
 ابريؿ، المنصكرة ، مصر

 تنميػة وػي ككاليػؾ(  )ككسػتا  وػر برنػام  .(9000) الرضػا. عبػد ديػدر طػراد، .06
 لػػدل طػبل  المردمػػة العقػؿ عػادات باسػػتخداـ التتكيػر اإلبػػداعي

 التربيػػة عمػػـك م مػػة الرياضػػية، التربيػػة كميػػة وػػي الوالوػػة
 األكؿ،   العػػػػػػػدد الخػػػػػػػامس، الم مػػػػػػػد الرياضػػػػػػػية،
 . 953 -993 ص ص

 

يـ اسػػػتراتي ية لمػػػتعمـ اإللكتركنػػػي اائمػػػة عمػػػى (.  وػػػر تصػػػم9000طمبػػػة، عبػػػد العزيػػػز.) .07
التكليػػػػؼ بػػػػيف  سػػػػالي  التعمػػػػيـ النشػػػػط عبػػػػر الكيػػػػ  كمهػػػػارات التنظػػػػيـ 

اإللكتركنػي  الذاتي لمتعمـ عمى كؿ مف التدصػيؿ كاسػتراتي يات الػتعمـ 
المػػػنظـ ذاتيػػػان كتنميػػػة مهػػػارات التتكيػػػر التػػػأ يمي . م مػػػة كميػػػة التربيػػػة 

 64العػػدد             امعػػة المنصػػكرة ،  بالمنصػػكرة ، كميػػة التربيػػة ،
 ، يناير .  9ال زء 

(. اسػػػتراتي يات الػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتيػػػان مػػػدخؿ معاصػػػر 9009الطيػػػ  ، عصػػػاـ عمػػػي. ) .08
 ، القاسرة: عالـ الكت .0لمتعمـ مف   ؿ اإلتقاف، ط

(.  وػػػػػر التتاعػػػػػؿ بػػػػػيف  سػػػػػالي  الػػػػػتعمـ 9000الطيػػػػػ ، عصػػػػػاـ عمػػػػػي ،خميتػػػػػة، عمػػػػػي. ) .90
ة الػػػػػػذات عمػػػػػػػى ات اسػػػػػػات الطػػػػػػبل  ندػػػػػػك الػػػػػػػتعمـ كمسػػػػػػتكيات واعميػػػػػػ

اإللكتركنػػي بكميػػة التربيػػة. الم مػػة المصػػرية لمدراسػػات النتسػػية الم مػػد 
 272-208، يكليك، ص ص 57العشركف، العدد

(.  ور تصميـ استراتي ية لمتعمـ اإللكتركني اائمة عمى 9000عبد الدميد، عبد العزيز.) .90
الكي  كمهػارات التنظػيـ الػذاتي التكليؼ بيف  سالي  التعمـ النشط عبر 

لمتعمـ عمى كػؿ مػف التدصػيؿ كاسػتراتي يات الػتعمـ االلكتركنػي المػنظـ 
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ذاتيػػػػان كتنميػػػػة مهػػػػارات التتكيػػػػر التػػػػأممي. م مػػػػة كمبػػػػة التربيػػػػة،  امعػػػػة 
 ( ، 9(، ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزء )64المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة، العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد)

 .205-938ص ص 

تػدريس  وػي لتتكيػرا اسػتديك اسػتخداـ .(9000) الدميػد. عبػد السػيد ناصػر عبيػدة، .99
 التػأممي التتكيػر كمسػتكيات المنػت  العقػؿ عػادات لتنميػة الرياضػيات

العػدد،  التربكيػة، العمػـك م مػة .اإلعػدادم الصػؼ األكؿ تبلميػذ لػدل
  .036 – 002 ص ص

 

(. واعميػػػػػة خػػػػػػرائط التتكيػػػػػر وػػػػػي تنميػػػػػػة 9002العتيبػػػػػي ، كضػػػػػدى دبػػػػػػا  عبػػػػػد ا، .) .92
ي لػػػػػػػػدل طالبػػػػػػػػات اسػػػػػػػػـ عػػػػػػػػادات العقػػػػػػػػؿ كمتهػػػػػػػػـك الػػػػػػػػذات األكػػػػػػػػاديم

األديػػػػػػاء بكميػػػػػػة التربيػػػػػػة ، م مػػػػػػة  امعػػػػػػة  ـ القػػػػػػرل لمعمػػػػػػـك التربكيػػػػػػة 
، 0( ، ع)4كالنتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )  (، مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر

 .940-077ص ص 

(. برنػػػام  مقتػػػرح اػػػائـ عمػػػى اسػػػتراتي يات الػػػتعمـ 9002العتيبػػػي، نػػػايؼ بػػػف عضػػػي .) .93
ي المػنظـ ذاتيػان وػي تنميػة التدصػيؿ الدراسػية كمهػارات التتكيػر النااػد وػ

مػادة التقػػخ لػدل طػػبل  المردمػػة الوانكيػة . رسػػالة دكتػكراو  يػػر منشػػكرة 
 ،كمية التربية ، امعة  ـ القرل، مكة المكرمة..

 ذم بالػدماغ الػتعمـ اسػتراتي ية اسػتخداـ (. وػر9002اسػماعيؿ .) عػزك عتانػة ، نػداء .94
لػدل  المنػت  العقػؿ عػادات بعػض لتنميػة العمػـك وػي تػدريس ال ػانبيف
بغزة .رسالة ما ستير  يػر منشػكرة ،  األساسي التاس  الصؼ طالبات

 ال امعة اإلسبلمية بغزة.

( وعاليػػة نمػػكذج  بعػػاد الػػتعمـ لمػػارزانك، وػػي تنميػػة االسػػتيعا  9000وػػتح ا، ، منػػدكر.) .95
المتػػػاسيمي وػػػي العمػػػـك كعػػػادات العقػػػؿ لػػػدل تبلميػػػذ الصػػػؼ السػػػادس 
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.الم مػػػة التربكيػػػة  االبتػػدائي. بمدينػػػة عنيػػػزة بالمممكػػػة العربيػػة السػػػعكدية
 (، ال زء األكؿ، القاسرة.94،ع)

(. النظرية المعروية اال تماعية كتطبيقاتها .عمػاف: دار التكػر 9003اطامي ، يكسؼ.) .96
 لمنشر كالتكزي . 

تنميػة  وػي العقػؿ مسػتند الػى عػادات برنػام  واعميػة. (9006خميػؿ .) ك ػداف الكركػي، .97
 تخصػص دكتػكراو، ة طركدػ . " لػدل طػبل  ال امعػة النااػد التتكيػر
 عماف. النتس،  امعة كعمـ ومستة

(.عػػػادات العقػػػؿ كاسػػػتراتي يات تتعيمهػػػا. الم مػػػة التربكيػػػة ، العػػػدد 9000مػػػازف ،دسػػػاـ.) .98
 ،كمية التربية .األردف.243-220التاس  كالعشركف، يناير،ص

 لعػادات األساسػية اكتسػا  طػبل  المردمػة مسػتكل .(9000) مدمػد. مهػا مديسػف، .20
 ال ػنس بمتغيػرات كعبلاتػخ العػالمي 2061 كعمشػر  العقػؿ دسػ 

 منشػكرة،  يػر دكتػكراو رسػالة .كالتدصػيؿ الدراسػي التعميمػي كالصػؼ
 .األردف األردنية، ال امعة

(.  وػػر برنػػام  تػػدريبي وػػي الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان 9009المسػػاعيد، عبػػد الكػػريـ عبػػد ا،. ) .20
ميػػة كالضػػػبط كوػػؽ نظريػػة المعروػػة اال تماعيػػة وػػػي داوعيػػة الػػتعمـ الداخ

المعروػػي الػػذاتي لػػدل طػػبل  الصػػؼ العاشػػر . دراسػػة ما سػػتير  يػػر 
 منشكرة . ال امعة الهاشمية . األردف .. 

(. وػػر اسػػتراتي ية اائمػػة عمػػى الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان وػػي 9000نكوػػؿ، سػػميـ مدمػػد سػػميـ. ) .29
تنميػػػة مهػػػارات الػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتيػػػان وػػػي الكيميػػػاء لػػػدل طػػػبل  الصػػػؼ 

م .م مػة البدػث العممػي وػي التربيػة ، العػدد الوػاني عشػر، األكؿ الوانك 
 0098-888 امعة عيف شمس، مصر، ص ص
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 عػادات باسػتخداـ التتكيػر تنميػة وػي عمميػة تطبيقػات .(9007) بكػر. مدمػد نكوػؿ، .22
 كالتكزيػ  لمنشػر المسػيرة دار :األردف عمػاف األكلػى،  الطبعػة.العقػؿ

 كالطباعة.
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