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Abstract

Study Title: The degree possessing the habits of the mind among high 

school students from the perspectives of physics teachers in Riyadh city. 

Researcher: Ebtesam bint Ebrahim bin Mohamed Al-Ajlan.

The study aimed to examine the degree to which high school students 

possess the habits of the mind from the perspectives of physics teachers in 

Riyadh city, through responding to the following research questions:

• What is the degree of possessing the habits of the mind among high school 

students in Riyadh city?

• Do the responses of physics teachers vary in terms of the degree of pos-

sessing habits of the mind among high school students in Riyadh city 

according to (The qualification – The experience)?

To achieve the objectives of this study, the descriptive approach was used, 

and a questionnaire was constructed and verified for validity and stability. 

The questionnaire was electronically distributed to the study population using 

Google website (www.google.com). The study revealed the following find-

ings:

The mean responses of the study population about the degree of possess-

ing the habits of the mind among high school students in Riyadh city ranged 

from 2.274 to 2.513. In addition, the total degree of possessing the habits of the 

mind among high school students in Riyadh city, from the perspective of phys-

ics teachers, was high. Mutual Thinking was the most common habit among 

high school students with mean of 2.513, followed by perseverance habit with 

a mean 2.384, followed by flexible thinking habit with a mean of 2.274, fol-

lowed by questioning and problem posing habit with a mean of 2.252. 
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There are no statistically significant differences at the level of signifi-

cance )0.05) between the mean responses of physics teachers in the degree 

of possessing the habits of the mind among high school students (questioning 

and posing problems - flexible thinking - mutual thinking - perseverance) ac-

cording to scientific qualifications.

There are no statistically significant differences at the level of signifi-

cance )0.05) between the average responses of physics teachers in the degree 

of possessing the habits of the mind among high school students (question-

ing and posing problems - flexible thinking - mutual thinking - perseverance) 

according to the experience. There are statistically significant differences at 

the level of (0.05) for the (flexible thinking) habit which is attributed to the 

experience variable among female teachers who have less than five years of 

experience, and female teachers who have more than 5 years of experience 

and less than 10 years.

Based on the findings of this study, the researcher recommends the 

following:

Providing secondary school physics teachers with training courses about 

introducing the habits of the mind and how to develop them. Assisting teach-

ers on how to provide an attractive classroom environment that contribute 

to the development of mind. Conducting a study to measure the degree of 

possessing the habits of the mind among high school students using tests and 

measurements applied to the students. As well as, constructing a proposed 

vision for the unit that combines the architecture theory with the brain-based 

learning to develop the habits of mind.
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ملخص الدراسة

هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة لعــادات العقــل مــن وجهــة 

نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض، وذلــك مــن خــال اإلجابــة علــى أســئلة البحــث اآلتيــة:

- مــا درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل مــن وجهــة نظــر معلمــات 

الفيــزايء؟

- هــل ختتلــف اســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض 

لعــادات العقــل ابختــاف )املؤهــل – اخلــرة (؟

ولتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة؛ مت اســِتْخدام املنهــج الوصفــي، وبنــاء اســتبانة مت التحقــق مــن صدقهــا 

وثباهتــا وتطبيقهــا علــى )4٦٦( معلمــة ومت توزيــع االســتبانة إلكرونيــاً علــى جمتمــع الدراســة ابالســتعانة مبوقــع 

جوجــل )www.google.com(. وقــد توصلــت الدراســة إىل النتائــج اآلتيــة:

- تراوحــت متوســطات اســتجاابت مفــردات جمتمــع الدراســة لدرجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة 

لعــادات العقــل ككل يف هــذه الدراســة مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض بــن )٢.٢٧4– 

٢.٥١٣(، وقــد كانــت درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة لعــادات العقــل ككل يف هــذه الدراســة مــن 

وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض بدرجــة كبــرة، وكانــت عــادة التفكــر التبــاديل هــي األكــر امتــاكاً 

لــدى الطالبــات حيــث بلــغ املتوســط هلــا ٢.٥١٣، وتليهــا عــادة املثابــرة حيــث بلــغ املتوســط هلــا ٢.٣84، 

وتليهــا عــادة التفكــر مبرونــة حيــث بلــغ املتوســط هلــا ٢.٢٧4، وتليهــا عــادة التســاؤل وطــرح املشــكات حيــث 

بلــغ املتوســط هلــا ٢.٢٥٢.

- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن متوســطات اســتجاابت 

معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل )عــادة التســاؤل 



د/ ابتسام بنت إبراهيم بن حممـد العجالن
٣٢٣

وطــرح املشــكات - عــادة التفكــر مبرونــة - عــادة التفكــر التبــاديل - عــادة املثابــرة(، والــي تعــزى إىل املؤهــل 

العلمــي.

- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن متوســطات اســتجاابت 

معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل )عــادة التســاؤل 

وطــرح املشــكات- عــادة التفكــر التبــاديل - عــادة املثابــرة( والــي تعــزى إىل اخلــرة بينمــا توجــد فــروق ذات 

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( لعــادة )التفكــر مبرونــة( والــي تعــزى إىل اخلــرة بــن املعلمــات 

الــايت خرهتــن أقــل مــن مخــس ســنوات، واملعلمــات الــايت خرهتــن أكثــر مــن مخــس ســنوات وأقــل مــن 10 

ســنوات.

وتوصي الباحثة بناًء عىل النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة :

تزويــد معلــات الفيزيــاء يف املرحلــة الثانويــة بــدورات تدريبيــة للتعريــف بعــادات العقــل وكيفيــة 

ــادات العقــل وتقــرتح  ــة ع ــة تســهم يف تنمي ــة جاذب ــة صفي ــر بيئ ــم عــىل توف ــا، ومســاعدة املعل تنميته

اجــراء دراســة لقيــاس درجــة امتــالك الطالبــات لعــادات العقــل باســتخدام اختبــارات ومقاييــس تطبــق 

عــىل الطالبــات وبنــاء تصــور مقــرتح لوحــدة تعليميــة تدمــج بــن النظريــة البنائيــة والتعلــم املســتند اىل 

الدمــاغ لتنميــة عــادات العقــل. 
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املقدمة:

يشــهد العصــر احلــايل تغــرات ســريعة ومتاحقــة يف شــى جمــاالت احليــاة؛ وذلــك نتيجــة للتقــدم    
التقــي والتوســع املعــريف، فقــد قامــت املؤسســات الربويــة مبحــاوالت عديــدة لتطويــر العمليــة التعليميــة وفــق 

العصــر ومتطلباتــه.  هــذا  ملواكبــة خصائــص  املعاصــرة؛  االجتاهــات  أحــدث 

فقــد اندى الربويــون بضــرورة التدريــس مــن أجــل تنميــة التفكــر، الــذي أضحــى يف هــذا العصــر هدفاً    
عامــاً مــن أهــداف الربيــة يف كثــر مــن دول العــامل، وحّقــاً لــكل فــرد مــن أفــراد اجملتمــع، )البكــر، ٢008م، 4١(. 

فإكســاب املتعلمــن مهــارات التفكــر حيقــق هلــم الفهــم العميــق للمعرفــة والبنــاء عليهــا وتوظيفهــا،    
املتعلــم  يســتطيع  وحــى  )فتــح هللا،٢008، ٧٣(.  واالســتظهار،  واحلفــظ  التلقــن  أســلوب  عــن  ويبعدهــم 
اســتخدام مهــارات التفكــر فــإن هنــاك عــدداً مــن املتغــرات اهلامــة الــي هلــا عاقــة ابجلوانــب العقليــة واملعرفيــة 
للتفكــر كعــادات العقــل، فممارســتها عمليــة ضروريــة جــداً الســتخدام مهــارات التفكــر املختلفــة، )فاطمــة 

عبــد الوهــاب، ٢00٧، ١4(. 

فعــادات العقــل جتعــل الطــاب أكثــر تركيــزاً واســتقالية وحتمــًا للمســؤولية، ومتنحهــم لغــة واضحــة لتنميــة 
تعلُّمهــم العقلــي والوجــداين ذي املعــى، وتســمح هلــم بقيــادة تعلُّمهــم، وتســاعدهم علــى اختــاذ قــرارات صائبــة 
وإصــدار أحــكام ســليمة، ابإلضافــة إىل مســاعدهتم يف تنظيــم عمليــات التفكــر، ورفــع مســتوى مهــارات 

التفكــر وحتســينها، )البعلــي، ٢0١٣،٩٩(.

وقــد أشــار كوســتا وكاليــك )Costa & Kallick,2000:54( إىل أن إمهــال اســتخدام عــادات 
العقــل؛ يســبب الكثــر مــن القصــور يف نتائــج العمليــة التعليميــة، فالعــادات العقليــة ليســت امتــاك املعلومــات؛ 
بــل هــي معرفــة كيفيــة العمــل عليهــا واســتخدامها _أيضــًا_، فهــي منــط مــن الســلوكيات الذكيــة تقــود املتعلــم 
إىل إنتــاج املعرفــة، أو إعــادة إنتاجهــا علــى منــط ســابق. وقــد ظهــر االهتمــام ابلعــادات العقليــة مــن خــال عــدد 
مــن املشــاريع الربويــة الــي اعتمــدت عــادات العقــل كأســاس للتطويــر الربــوي. فقــد دعــا مشــروع »التعليــم 
اهلــادف لتطويــر القــدرة علــى االبتــكار« الــذي أطلقــه الرئيــس األمريكــي ابراك أوابمــا عــام )٢0١0(، إىل 
رفــع قــدرات الطــاب يف جمــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والرايضيــات، والعمــل علــى تنميــة املهــارات والقــدرات 
العقليــة املختلفــة، وعــادات العقــل  )مــازن،٢0١١، ٦٣(، كمــا حــدد مشــروع الثقافــة العلميــة أو تعليــم العلــوم 
 American Association( ملؤسســة التقــدم العلمــي األمريكيــة )لــكل األمريكيــن عــام )١٩٩٣م
for the Advancement of Science )AAAS(, Protect,2061, 1993( عــدداً 

مــن العــادات العقليــة الــي يركــز تعليــم العلــوم علــى تنميتهــا، )فتــح هللا، ٢0١١، ١٦٢(.  
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مشكلة الدراسة: 

أوصــت بعــض الدراســات وأكــدت علــى أمهيــة اســتخدام عــادات العقــل وضــرورة امتاكهــا لــدى طلبــة 

التعليــم العــام كدراســة ســعيد )٢00٦(، والــي هدفــت إىل تقصــي أثــر اســتخدام اســراتيجية »حلــْل – اســأْل 

- اســتقِص« )A-A-I( علــى تنميــة عــادات العقــل لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي يف مــادة الكيميــاء، 

ودراســة عبدالوهاب )٢00٧( الي هدفت إىل حتديد فعالية اســتخدام خرائط التفكر يف حتصيل الكيمياء، 

وتنميــة بعــض مهــارات التفكــر، وعــادات العقــل لــدى طالبــات الصــف احلــادي عشــر بســلطنة عمــان، ودراســة 

برمجــان )Bergman,2007( الــي هدفــت إىل التعــرُّف علــى أثــر برانمــج تدريــيب ملعلمــي العلــوم يف تنميــة 

عــادات العقــل لــدى طاهبــم ضمــن برانمــج جامعــة أيــوا إلعــداد معلمــي العلــوم ابملرحلــة الثانويــة، ودراســة 

حســام الديــن )٢008( الــي هدفــت إىل قيــاس فاعليــة اســراتيجية »البدايــة – االســتجابة - التقــومي« يف 

تنميــة التحصيــل، وعــادات العقــل لــدى تاميــذ الصــف األول اإلعــدادي يف مــادة العلــوم، ودراســة عمــران 

) ٢008( الــي اســتهدفت قيــاس فاعليــة خرائــط التفكــر يف تنميــة بعــض عــادات العقــل، والتحصيــل لــدى 

تاميذ الصف األول اإلعدادي يف مادة العلوم، كما قامت صري )٢0١0( بدراســة هدفت إىل اســتقصاء 

أثــر اســتخدام اســراتيجية تدريــس قائمــة علــى تفعيــل عــادات العقــل يف اكتســاب املعرفــة واملمارســات الغذائيــة 

لــدى طــاب الصــف العاشــر األساســي يف فلســطن، وأجــرى فتــح هللا )٢0١١( دراســة هدفــت إىل حتديــد 

فعاليــة منــوذج أبعــاد التعلُّــم ملارزانــو يف تنميــة االســتيعاب املفاهيمــي يف العلــوم وعــادات العقــل لــدى تاميــذ 

الصــف الســادس االبتدائــي مبدينــة عنيــزة ابململكــة العربيــة الســعودية؛ ودراســة صــادق )٢0١٢( الــي هتــدف 

إىل التعــرف علــى أثــر التدريــس ابســتخدام منــوذج »8W’s« االســتقصائي يف التحصيــل، وبعــض عــادات 

العقــل، واالجتاهــات حنــو مــادة العلــوم لــدى طــاب الصــف الســابع األساســي؛ ودراســة خلــف )٢0١٢( الــي 

هدفــت إىل حتديــد فاعليــة وحــدة مطــورة ابســتخدام أمنــوذج التصميــم العكســي يف تنميــة الفهــم يف العلــوم، 

وعــادات العقــل لــدى تلميــذات املرحلــة اإلعداديــة؛ ودراســة اجلفــري )٢0١٢( الــي هدفــت إىل الكشــف 

عــن أثــر اســتخدام غرائــب صــور ورســوم األفــكار اإلبداعيــة لتدريــس بعــض موضوعــات العلــوم علــى تنميــة 

التحصيــل املعــريف وبعــض العــادات العقليــة لطالبــات الصــف األول املتوســط مبدينــة مكــة املكرمــة، ودراســة 
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العــزب )٢0١٢( الــي هتــدف إىل حتديــد فاعليــة برانمــج مقــرح قائــم علــى االســتقصاء يف العلــوم؛ لتنميــة 

بعــض عــادات العقــل لــدى طــاب الشــعب العلميــة بكليــات الربيــة، ودراســة العياصــرة)٢0١٢( والــي هدفــت 

إىل الكشــف عــن عــادات العقــل الشــائعة لــدى طالبــات كليــة إربــد اجلامعيــة، والتعــرف علــى الفروقــات يف 

عــادات العقــل الشــائعة لــدى طالبــات كليــة إربــد اجلامعيــة وفقــاً ملتغــر املســتوى الدراســي، والتحصيــل، ودراســة 

العيطــان )٢0١٢( الــي هدفــت إىل اســتقصاء فاعليــة منــوذج أبعــاد التعلُّــم يف اكتســاب طلبــة الصــف الثامــن 

األساســي عــادات العقــل، ودراســة البعلــي )٢0١٣( الــي هدفــت إىل التعــرف علــى فاعليــة وحــدة مقرحــة 

يف العلــوم وفــق منظــور كوســتا وكاليــك لعــادات العقــل يف تنميــة التفكــر التحليلــي، وامليــول العلميــة لــدى 

تاميــذ الصــف األول املتوســط ابململكــة العربيــة الســعودية، ودراســة عمــر )٢0١٣( الــي هدفــت إىل تنميــة 

املفاهيــم العلميــة وعــادت العقــل لــدى طالبــات معلمــات رايض األطفــال ابســتخدام برانمــج مقــرح قائــم علــى 

شــبكات التواصــل االجتماعــي، ودراســة حســن )٢0١٣( الــي اســتهدفت معرفــة فاعليــة املعمــل االفراضــي 

يف تصويــب التصــورات اخلاطئــة لبعــض املفاهيــم العلميــة، وتنميــة بعــض عــادات العقــل لــدى تلميــذات الصــف 

التفكــر يف  التعــرف علــى فاعليــة خرائــط  الــي هدفــت إىل  العتيــيب )٢0١٣(  الثــاين اإلعــدادي، ودراســة 

تنميــة عــادات العقــل، ومفهــوم الــذات األكادميــي لــدى طالبــات قســم األحيــاء بكليــة الربيــة، ودراســة القــرين 

)٢0١٥( الي هدفت إىل معرفة أثر اســتخدام اســراتيجية التعلِم املســتنِد إىل  الدماغ يف تدريس العلوم على 

تنميــة تفكــٍر عــايل الرتبــة، وبعــض عــادات العقــل لــدى طــاب الصــف الثــاين املتوســط ذوي أمنــاط الســيطرة 

الدماغيــة املختلفــة. 

وقد تبن للباحثة أن درجة امتاك الطالبات لعادات العقل مل حتظ ابهتمام الدارســن؛ وهي من األشــياء 

اهلامــة الــي جيــب حتديدهــا وقياســها والبنــاء عليهــا حيــث إن هنــاك نــدرة يف الدراســات الــي أجريــت لقيــاس درجــة 

امتــاك عــادات العقــل لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة خاصــة علــى املســتوى احمللــي - علــى حــد علــم الباحثــة - إذ 

ال توجــد ســوى دراســة واحــدة فقــط؛ وهــي دراســة )الزهــراين، ٢0١٦(، ومــن هــذا  املنطلــق جــاءت هــذه الدراســة 

للتعــرف علــى درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة لعــادات العقــل مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء. 
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أسئلة الدراسة:

مــا درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل مــن وجهــة نظــر معلمــات . ١

الفيــزايء؟

هــل ختتلــف اســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض . ٢

لعــادات العقــل ابختــاف )املؤهــل – اخلــرة (؟ 

أهداف الدراسة: 

 هدفت هذه الدراسة إىل: 

الكشــف عــن درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لـ)عــادة التســاؤل وطــرح املشــكات، - 
وعــادة التفكــر مبرونــة، وعــادة التفكــر التبــاديل، وعــادة املثابــرة(.

الكشــف عــن اختــاف اســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة - 
الــرايض لعــادات العقــل ابختــاف )املؤهــل – اخلــرة(. 

أمهية الدراسة: 

قد تسهم يف التعرف على درجة امتاك طالبات املرحلة الثانوية لبعض عادات العقل.- 

قــد تســهم يف تعريــف معلمــات الفيــزايء ببعــض العــادات العقليــة، وأمهيــة تنميتهــا لــدى طالبــات املرحلــة - 
الثانويــة. 

قد تفيد يف إعداد وبناء مقياس يف جمال عادات العقل يف العلوم.- 

مكــن أن تفتــح هــذه الدراســة آفاقــاً جديــدة للباحثــن يف جمــال املناهــج وطــرق تدريــس العلــوم إلجــراء - 
دراســات أخــرى يف مراحــل تعليميــة خمتلفــة يف مــواد العلــوم. 

تعــد اســتجابة لاجتاهــات العامليــة واحملليــة الــي تنــادي ابلتعليــم؛ مــن أجــل تنميــة عــادات العقــل، والــي - 
ــة ملواجهــة كل مــا هــو جديــد يف عصــر التقــدم العلمــي والتكنولوجــي. أصبحــت ضــرورة ُملحَّ
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حدود الدراسة:

أواًل: احلــدود املوضوعيــة: اقتصــرت الدراســة احلاليــة علــى أربــع مــن العــادات العقليــة التابعــة لنمــوذج كوســتا 
وكاليــك، املتمثلــة يف: )عــادة التســاؤل وطــرح املشــكات، وعــادة التفكــر مبرونــة، وعــادة التفكــر التبــاديل، 

وعــادة املثابــرة(.

اثنياً: احلدود البشرية:  معلمات الفيزايء مبدينة الرايض يف اململكة العربية السعودية.

اثلثاً: احلدود الزمانية:  طبقت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من عام ١4٣8هـ/١4٣٩هـ.

رابعاً: احلدود املكانية: املدارس الثانوية مبدينة الرايض يف اململكة العربية السعودية.

مصطلحات الدراسة:

عادات العقل 

عرَّفها بركنز )Perkins,2003:2-7( أبهنا: منط من السلوكيات الذكية يقود املتعلم إىل أفعال؛ 

وتتكــون نتيجــة الســتجابة الفــرد إىل أمنــاط معينــة مــن املشــكات، والتســاؤالت شــريطة أن تكــون حلــول 

املشــكات أو إجــاابت التســاؤالت حباجــة إىل تفكــر، وحبــث، وأتمــل.

يف حــن يــرى كوســتا وكاليــك )Costa & Kallick,2008,15-16;2009.1-7( أهنــا: 

أمنــاط األداء العقلــي الثابــت، واملســتمر يف العمــل؛ مــن أجــل التوصــل إىل ســلوك ذكــي وعقــاين ملواجهــة 

مواقــف احليــاة املختلفــة.

وتُعرف إجرائياً يف هذه الدراسة أبهنا: أمناط األداءات العقلية الي تسلكها طالبات املرحلة الثانوية مبدينة 

الــرايض يف أثنــاء قيامهــم مبهــام وأنشــطة التعلــم املختلفــة يف منهــج الفيــزايء، وتتمثــل يف: )عــادة التســاؤل وطــرح 

 املشــكات، وعادة التفكر مبرونة، وعادة التفكر التباديل، وعادة املثابرة(، وتقاس من خال االســتبانة الي 

أعدهتا الباحثة، و جتيب عليها معلمات الفيزايء مبدينة الرايض.
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اإلطار النظري :

مفهوم عادات العقل:

يعرفهــا كوســتا وكاليــك )Costa & Kallick,2000:7-8( أبهنــا »عمليــة تطويريــة متتابعــة 
ــا يف  تــؤدي إىل إنتــاج األفــكار وحــل املشــكات، وتتضمــن ميــواًل واجتاهــاٍت وقيمــاً، ممــا جيعــل املتعلــم انتقائًي
تصرفاتــه العقليــة، كمــا تســاعده علــى إجيــاد تفضيــات خمتلفــة«. كمــا يعرفاهنــا أبهنــا »منــط مــن األداءات الذكيــة 

للمتعلِّــم تقــوده إىل أفعــال إنتاجيــة، وهــي تتكــون مــن عمليــات معرفيــة ومهــارات تفكــر«.

إىل  املتعلــم  يقــود  الذكيــة  الســلوكيات  مــن  أهنــا: »منــط   )Perkins,2003:2-7( بركنــز ويــرى 
أفعــال، وهــي تتكــون نتيجــة الســتجابة الفــرد إىل أمنــاط معينــة مــن املشــكات، والتســاؤالت شــريطة أن تكــون 

حلــول املشــكات، أو إجــاابت التســاؤالت حباجــة إىل تفكــر وحبــث وأتمــل«.

وعرَّفهــا مــازن )٢0١١، ٦٦( أبهنــا: »اجتــاه عقلــي لــدى الفــرد يعطــي مســة واضحــة لنمــط ســلوكياته، 
ويقــوم هــذا االجتــاه علــى اســتخدام الفــرد للخــرات الســابقة واالســتفادة منهــا؛ للوصــول إىل حتقيــق اهلــدف 
املطلوب، أي: أهنا تتضمن دوام الفرد الســتخدام اجتاهاته العلمية إزاء كل املواقف الي تواجهه يف حياته«.

ــارات  ــارة عــن كلٍّ مركــب مــن امله ــا: »عب ــت )2009، 151-150( بأنه ــا قطامــي، و ثاب وقــد وصفه

ــة  ــة وامليــول، وهــي تعنــي تفضيــل منــط مــن األداءات الذهني واملواقــف والتلميحــات والتجــارب املاضي

عــىل غــره، لــذا فهــي تعنــي ضمنيــاً صنــع اختيــارات حــول أي األمنــاط ينبغــي اســتخدامه يف وقــت معــن، 

كــا أنهــا تتضمــن حساســية نحــو التلميحــات الســياقية ملوقــف مــا، مــا يوحــي بــأن هــذا الظــرف هــو 

الوقــت املناســب الــذي يكــون اســتخدام هــذا النمــط فيــه مفيــداً ».

ويتضــح ممــا ســبق أن عــادات العقــل عمليــات تطويريــة متتابعــة ينشــأ عنهــا منــط مــن الســلوك يظهــر يف 
وقــت معــن عنــد حــل املشــكات، أو حتقيــق األهــداف، أو اإلجابــة علــى التســاؤالت. 

تصنيفات عادات العقل:

 حظيــت عــادات العقــل ابهتمــام كبــر حيــث تناولــت األدبيــات الربويــة بعضــا منهــا، علــى النحــو التــايل 
)مارزانــو وآخــرون، ١٩٩٩, ١8١-١8٣؛ احلارثــي، ٢00٢،٣٣-4١؛ قطامــي وأميمــة عمــور، ٢00٥، 
١0٣-١١4؛ نوفــل،٢008، ٦8-٩0(: حيــث قســمها دانيالــز )Daniels,1994( إىل أربعــة أقســام 

هــي: 
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.Open-Minded ١-التفتح العقلي

.Fair-Minded ٢-العدالة العقلية

.Independent-Minded ٣-االستقال العقلي

.Inquiring or critical Attitude 4-االجتاه االستقصائي أو االجتاه النقدي

وتصنيــف مارزانــو )Marzano,2000( حيــث صنــف مارزانــو عــادات العقــل؛ الــي يطلــق عليهــا 
عــادات العقــل املنتجــة، واملتمثلــة يف البعــد اخلامــس لنمــوذج أبعــاد التعلُّــم -إىل:

  . Self-Regulation ١-التنظيم الذايت

.Critical Thinking ٢-التفكر الناقد

.Creative Thinking ٣-التفكر اإلبداعي

كماقســم هــرل Hyerles,1999( Hyerles( عــادات العقــل إىل ثاثــة أقســام رئيســة يتفــرع 
منهــا عــدد مــن العــادات العقليــة الفرعيــة علــى النحــو اآليت:

.Thinking Processes Maps ١-خرائط عمليات التفكر

.Brain Storming ٢-العصف الذهي

  .Graphic Organizers ٣-منظمات الرسوم

كمــا قــدم جيزيــل Jaisle,2000( Jaisl( تصنيفــاً جديــداً لعــادات العقــل والتفكــر يف املؤمتــر الربــوي 
الــذي عقــد يف جامعــة مينيســوات األمريكيــة، وحــدد فيــه عشــر عــادات تفكــر ضروريــة خلــراء املعرفــة اليــوم 

وغــداً، متثلــت يف: 

.Complementary Thinking )١-التفكر املتمم )املكمل

.Connected Seeing )٢-الرؤية املرتبطة )املتصلة

.Collaborative Teamwork ٣-العمل اجلماعي

.Constructing Meaning 4-بناء املعى
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.Conceptual Clarity ٥-وضوح املفاهيم

.Effectively Communicating ٦-التواصل بفعالية

.Courageous Action ٧-العمل الشجاع

.Caring Empathy 8-االعتناء العاطفي

.Conversational Reflection ٩-احلوار التأملي

.Continuous Learning ١0-التعلُّم املستمر

كمــا صنــف ســتيفن كــويف )Stephen Covey,2000( العــادات الســبع ألكثــر النــاس فاعليــة، 
إىل:

 -.Be Proactive ًالعادة األوىل: كن مبادراً وسبَّاقا

 -.Begin with the End In Mind العادة الثانية: ابدأ واهلدف واضح يف عقلك

 -.Put First Things First )العادة الثالثة: حتديد األولوايت )ابدأ ابألهم قبل املهم

 -Think- win/ win العادة الرابعة: فكر يف املصلحة املشركة للطرفن

 - Seek First to Understand, العادة اخلامسة: افهم اآلخرين أواًل، مث اطلب منهم أن يفهموك
Then to be Understood

 -.Synergize )العادة السادسة: اعمل مع اجلماعة )التعاضد

 - Sharpen The Saw.)العادة السابعة: اشحذ املنشار )التجديد

ووضــع ســايز ومايــر Sizer & Meier )2007( تصنيفــاً لعــادات العقــل يتكــون مــن مثــاين عــادات 
هي: 

.Perspective ١-التعبر عن وجهات النظر

.Analysis ٢-التحليل

.Imagination ٣-التخيل
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.Empathy 4-التعاطف

.Communication ٥-التواصل

.Commitment ٦-االلتزام

.Humility ٧-التواضع

 .Joy 8-البهجة أو االستمتاع

وقــدم كل مــن كوســتا وكليــك Costa & Kallick ســتة عشــر ســلوكاً ذكيــاً تعــر عــن عــادات 
العقــل، وهــو التصنيــف املســتخدم يف هــذه الدراســة، وتتمثــل يف العــادات العقليــة اآلتيــة:

:)Costs & Kallick,2008:15-85; Costs & Kallick, 2009: 8-13(

املثابــرة Persisting: وتعــي االلتــزام ابملهمــة الــي يقــوم عليهــا الفــرد حلــن اكتماهلــا، وعــدم االستســام . ١
أمــام الصعــوابت، والقــدرة علــى حتليــل املشــكات، واســتخدام إســراتيجيات متنوعــة؛ حللهــا بطريقــة 

منظمــة ومنهجيــة. 

التحكــم ابلتهــور )االندفــاع( Managing Impulsivity: وهــي تعــي التــأين واإلصغــاء والتفكــر . ٢
قبــل بــدء مهمــة أو احلكــم علــى فقــرة، بــل فهــم التوجيهــات وتطويــر طــرق التعامــل، والنظــر للبدائــل حــى 
نفهــم أبعــاد املشــكلة، حيــث يعطــي املعلــم طابــه وقتــاً للتفكــر وأتجيــل إعطــاء أحــكام فوريــة إىل أن 

يتــم تفهــم املشــكلة متامــاً.

٣ . :Listening With Understanding and Empathy بتفهــم وتعاطــف اإلصغــاء 
وتعــي االســتماع لآخريــن، واحــرام أفكارهــم، والتجــاوب معهــم بطريقــة ســليمة ومائمــة، وتظهــر لــدى 
الطــاب يف إعــادة صياغــة مــا قالــه زماؤهــم، والتعديــل إبضافــة ماحظاهتــم، مث تقديرهــا وتقــدمي أمثلــة 

عليهــا.

التفكــر مبرونــة Thinking Flexibly: وتعــي قــدرة املتعلــم علــى تغيــر األفــكار ووجهــات النظــر . 4
واآلراء واملواقــف عنــد التعــرض ملعلومــات جديــدة ودقيقــة وحامســة حــى وإن تعارضــت هــذه املعلومــات 
مع املعتقدات الراســخة، إضافة إىل معاجلة املشــكات أبكثر من طريقة، والنظر إىل األشــياء من أكثر 

مــن زاويــة، ودراســة املوضوعــات مــن أبعادهــا املختلفــة. 
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٥ . :)Thinking about Thinking )Metacognition( )التفكر يف التفكر )ما وراء املعرفة
وتعــي قــدرة الطالــب علــى ختطيــط إســراتيجية أو مهــارات تفكــر ميارســها ويقــوِّم جودهتــا، كمــا تعــي قــدرة 
املتعلــم علــى ذكــر اخلطــوات الازمــة خلطــة عملــه، ووصــف مــا يعــرف، ومــا حيتــاج إىل معرفتــه، والقــدرة 

علــى تقــومي كفــاءة خطتــه، وشــرح خطــوات تفكــره.

قــدرة . ٦ وتعــي   :Striving for Accuracy and Precision الدقــة أجــل  مــن  االجتهــاد 
الطالــب علــى العمــل املتواصــل إبتقــان، وتفحــص ومراجعــة املعلومــات للتأكــد مــن صحتهــا، ومراجعــة 

وتفحــص مــا مت إجنــازه؛ للتأكــد مــن الوصــول ملســتوى حمــدد مــن املقاييــس واملعايــر املوضوعــة.

التســاؤل وطــرح املشــكات Questioning and Posing Problems: وتشــر إىل قــدرة . ٧
الطالــب علــى طــرح أســئلة وتوليــد عــدد مــن البدائــل؛ حلــل املشــكات عندمــا حتــدث، أو عندمــا تعــرض 
عليــه مــن خــال احلصــول علــى معلومــات مــن مصــادر متعــددة، والقــدرة علــى اختــاذ القــرار، كمــا تعــي 

وعــي الظواهــر املوجــودة مــن حولــه بشــكل متعمــق، ومعرفــة أســباهبا ومــا حييــط هبــا مــن معلومــات.

8 . :Applying Past Knowledge to New Situation تطبيق املعارف السابقة على األوضاع اجلديدة
وتعــي اســرجاع خمــزون املعــارف والتجــارب الســابقة؛ لتكــون مصــادر بيــاانت لدعــم موقــف أو مشــكلة، أي قــدرة املتعلــم 

على االســتفادة من اخلرات والتجارب الســابقة يف حل ما يواجهه من مشــكات مشــاهبة.

٩ . :Thinking and Communicating with Clarity Precision التفكر والتواصل بوضوح ودقة
لغــة دقيقــة يف وصــف األعمــال، وحتديــد الصفــات، ومتييــز  التفكــر، واســتخدام  التعبــر بوضــوح ودقــة عــن  وتعــي 
التشــاهبات واالختافــات، واســتخدام مصطلحــات حمــددة، والبعــد عــن اإلفــراط يف التعميمــات، ودعــم الفرضيــات 

ببيــاانت مقبولــة، وابآليت يصنــع الطالــب قــراراً أكثــر مشوليــة مــن خــال القــراءة اجليــدة للموقــف.

١0 . :Gathering Date Through All Senses مجــع البيــاانت ابســتخدام مجيــع احلــواس
وهــي اســتخدام الطالــب املســارات احلســية املتاحــة بيقظــة الســتيعاب كل مــا حييــط بــه يف بيئتــه، فكلمــا 
زاد عــدد احلــواس العاملــة علــى ذلــك ازداد التعلُّــم، فمعظــم التعلُّــم اللغــوي والثقــايف يشــتق مــن البيئــة مــن 
خــال ماحظــة األشــياء واســتيعاهبا ابحلــواس؛ لــذا علــى املعلــم أن خيطــط للنشــاط حبيــث تتــاح أكــر 

الفــرص الســتخدام مجيــع احلــواس.

وتعــي . ١١  :Creating – Imagining – Innovating التجديــد   – التخيــل   – اإلبــداع 
التفكــر أبســاليب غــر منطيــة، وحتريــر إمــكاانت اإلبــداع، وممارســة التفكــر األصيــل، وتقمــص املتعلــم 
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لــألدوار واحللــول البديلــة، والبحــث عــن الطاقــة الفكريــة، وتصــور نفســه يف أدوار خمتلفــة ومواقــف 
متنوعــة.

١٢ . :Responding With Wonderment and Awe )االستجابة بدهشة )االستمتاع يف التعلُّم
تعــي أن يكــون هــدف التعلُّــم املتعــة واحلماســة واالنبهــار حنــو احملتــوى، وممارســة مهــارات التفكــر حبــب واســتمتاع، 
والشــعور ابلدهشــة واالبتهــاج؛ لوجــود القــدرة علــى حــل املشــكات، واالســتمتاع إبجيــاد احللــول، ومواصلــة التعلُّــم 

مــدى احليــاة، والشــعور ابحلماســة واحملبــة جتــاه التعلُّــم، والتقصــي، واإلتقــان.    

اإلقــدام علــى خماطــر مســؤولة Taking Responsible Risks: وهــي االنطــاق يف جتــارب . ١٣
وأســاليب تفكــر جديــدة؛ بســبب التجريــب واختبــار فرضيــات مــن خــال خــرات ســابقة، واســتغال 
الفــرص؛ ملواجهــة التحــدي الــذي تفرضــه عمليــة حــل املشــكات، واملعلــم يف ذلــك يوفــر بيئــة آمنــة 

لطابــه، ويتقبــل مجيــع أفكارهــم حيــال خــرات الســابقن، ورؤيتهــم ووجهــات نظرهــم حوهلــا.

إجيــاد الدعابــة )التفكــر مبــرح( Finding Humor: وتعــي تقــدمي منــاذج مــن الســلوكيات تدعــو إىل . ١4
الســرور واملتعــة والدعابــة، والبحــث عمــا هــو متغــر وغــر متوقــع، فالدعابــة حتــرر طاقــات الفــرد، وترفــه 
عــن النفــس، والتعلُّــم قــد أييت مــن خــال املفارقــات والثغــرات، وامتــاك القــدرة علــى البهجــة والســرور.

التفكــر التبــاديل Thinking Interdependently: ويعــي قــدرة الفــرد علــى تريــر األفــكار، . ١٥
واختبــار مــدى صاحيــة إســراتيجيات احللــول، وتقبــل التغذيــة الراجعــة، والتفاعــل، والتعــاون، والعمــل 

ضمــن جمموعــات، واملســامهة يف املهــام املوكلــة للمجموعــة.

١٦ . :Remaining Open to Continuous Learning االستعداد الدائم للتعلُّم املستمر
يعــي التعلُّــم املســتمر، وامتــاك الثقــة، وحــب االســتطاع، والبحــث املتواصــل وراء املشــكات علــى أهنــا 

ظــروف مثينــة للتعلُّــم؛ مــن أجــل حتســن هــذا التعلُّــم، واالرتقــاء وحتســن الــذات.

ذكــر كلٌّ مــن )كوســتا وكاليــك، 2003أ:37-21؛ وقطامــي وعمــور، ٢00٥؛ وفتــح هللا،٢0١١؛ 
وصــري،٢0١0؛ و العــزب، ٢0١٢؛ وهــال، ٢0١٣( اخلصائــص املميــزة للفــرد الــذي يتصــف بعــادات 

العقــل الــي مت تناوهلــا يف هــذه الدراســة، وهــي أربــع عــادات:
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اخلصائص املميزة للفرد املتصف بعادة التفكري مبرونة:

القدرة على تغير أفكاره عند تقدمي بياانت إضافية.  	 

النظر إىل املشكلة من جوانبها املختلفة.	 

التفكر بطريقة غر تقليدية، وجديدة.     	 

االهتمام بوجهات النظر األخرى.   	 

الطاقة يف احلديث والتكيف مع املواقف املختلفة.	 

اخلصائص املميزة للفرد املتصف بعادة التفكري التباديل:

مشاركة اآلخرين تفكرهم وإجنازهم. 	 

تطوير أفكار اآلخرين، والتفاعل معهم.	 

جتنب الوحدة واالهتمام ابلتعاون كمكافأة ذهنية تطور األفكار.	 

االنفتاح الذهي على أفكار اآلخرين وما لديهم من بدائل.	 

التعاطف مع اآلخرين يف قيادهتم.	 

اخلصائص املميزة للفرد املتصف بعادة التساؤل وطرح املشكالت:

البحث عن املشكات ملمارسة الرايضة الذهنية.	 

إجياد حلول للمشكات الي تظهر وطرح أسئلة دقيقة.	 

سد الفجوة بن سلسلتن بطرح سؤال.	 

التمييز بن املوجود واملمكن.	 

توليد أسئلة خمتلفة.	 
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اخلصائص املميزة للفرد املتصف بعادة املثابرة:    

االستمرار ابلعمل.     . ١

مواصلة العمل والتفكر للوصول ملرحلة عمل الواجب.  . ٢

اإلصرار على اهلدف.   . ٣

االستمرار  ابحلركة ابجتاه اهلدف مهما أخطأ. . 4

امتاك إسراتيجيات هائلة يف املعاجلة. ٥

تبيِّ فكرة أنه يستطيع أداء املهمة مهما كانت، واهلجوم بداًل من الدفاع.  . ٦

وقــد مت االســتفادة مــن اخلصائــص املميــزة للفــرد املتصــف بعــادات العقــل يف بنــاء االســتبانة للكشــف عــن 
درجــة توافرهــا لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء . 

منهج الدراسة وإجراءاهتا

منهج الدراسة:

مــن أجــل حتقيــق أهــداف الدراســة مت اســتخدام املنهــج الوصفــي الــذي يقــوم علــى دراســة الواقــع ملعرفــة 

مــدى امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء.

جمتمع الدراسة:

 يتكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلمــات الفيــزايء للمرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض خــال الفصــل 

الدراســي الثــاين للعــام )١4٣8ه/١4٣٩ه( والبالــغ عددهــن )4٩٣( معلمــة.
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جدول )1(: توزيع جمتمع الدراسة على مكاتب التعليم مبدينة الرايض

اجملموعاجلنوبالنهضةالبديعةالغربالوسطاحلرسالشمالالروايبالشفامكتب التعليم

عدد معلمات الفيزايء الثاين 
4٣٩٣8٥٧4٩٢٧٦٦٧٥484٩٣اثنوي

ونظــراً لصغــر حجــم جمتمــع الدراســة؛ فقــد اتبعــت الباحثــة أســلوب احلصــر الشــامل مــن خــال تطبيــق 

أداة الدراســة علــى كامــل جمتمــع الدراســة، وبعــد التطبيــق امليــداين حصلــت الباحثــة علــى )4٦٦( اســتجابة 

صاحلــة للتحليــل اإلحصائــي، واســتبعاد )٢٧( اســتبانة لعــدم اكتماهلــا، وقــد مت توزيــع االســتبانة إلكرونيــاً علــى 

.)www.google.com( جمتمــع الدراســة ابالســتعانة مبوقــع جوجــل

خصائص جمتمع الدراسة:

تتمثــل خصائــص جمتمــع الدراســة يف )املؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات اخلــرة(، ويف ضــوء هذيــن املتغريــن 

ميكــن حتديــد خصائــص جمتمــع الدراســة علــى النحــو اآليت: 

جدول )2(: توزيع عينة الدراسة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي

النسبةالتكراراملؤهل العلمي

10.5%50بكالوريوس غري تربوي

79.8%371بكالوريوس تربوي

9.7%45دراسات عليا

100%466اجملموع
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جدول )3(: توزيع عينة الدراسة وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة

النسبةالتكرارعدد سنوات اخلربة

13 %61أقل من 5 سنوات

35%163من 5 إىل أقل من 10 سنوات

20.2%94من 10 إىل أقل من 15 سنة

31.8%15148 سنة فأكثر

100%466اجملموع

أداة الدراسة وإجراءاهتا:

لتحقيــق هــدف هــذه الدراســة املتمثــل يف الكشــف عــن درجــة امتــاك طالبــات    
املرحلــة الثانويــة لعــادات العقــل مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض؛ مت بنــاء 
أداة الدراســة املتمثلــة يف االســتبانة، وقامــت الباحثــة بتصميمهــا وإعدادهــا؛ لتقيــس مــا 

ُوضعــت لقياســه، وفيمــا أييت توضيــٌح خلطــوات إعدادهــا:
خطوات إعداد االستبانة وضبطها: 

قامــت الباحثــة بصياغــة أوليــة لعبــارات االســتبانة؛ وذلــك بعــد االطــاع علــى األدبيــات والدراســات 
العتيــيب )٢0١٣(، ودراســة   الدراســة كدراســة عبدالوهــاب )٢00٧(، ودراســة  املتعلقــة مبشــكلة  الســابقة 

القــرين ) ٢0١٥(، ودراســة الزهــراين )٢0١٦ (، وتكونــت االســتبانة مــن جزأيــن، مهــا: 

اجلــزء األول: تعليمــات االســتبانة، أوضحــت الباحثــة فيهــا اهلــدف مــن االســتبانة، كمــا تناولــت بعــض . ١
مصطلحــات الدراســة، والبيــاانت األساســية املتعلقــة مبجتمــع الدراســة، وتشــمل )املؤهــل العلمــي، عــدد 

ســنوات اخلــرة(.

اجلــزء الثــاين: يتكــون مــن أربعــة أبعــاد للعــادات العقليــة، مت اختيارهــا حســب تصنيــف كوســتا وكاليــك، . ٢
وهــي علــى النحــو اآليت:

العادة األوىل: التساؤل وطرح املشكالت: وتكونت من ١0 عبارات، وأخذت األرقام من )١- ١0 - 
يف االستبانة(. 
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العــادة الثانيــة: التفكــري مبرونــة: وتكونــت مــن 8 عبــارات، وأخــذت األرقــام مــن )١١- ١8 يف - 
االســتبانة(.

العــادة الثالثــة: التفكــري التبــاديل: وتكونــت مــن 8 عبــارات، وأخــذت األرقــام مــن )١٩- ٢٦ يف - 
االســتبانة(. 

العادة الرابعة: املثابرة: وتكونت من 8 عبارات، وأخذت األرقام من )٢٧- ٣4 يف االستبانة(. - 

الصدق الظاهري لالستبانة: 

مت عــرض االســتبانة بصورهتــا األوليــة )ملحــق1( علــى جمموعــة مــن اخلــراء واملختصــن يف املناهــج    
وطــرق التدريــس ؛ وذلــك ملعرفــة آرائهــم واقراحاهتــم حــول مناســبة كل عبــارة لقيــاس العــادة احملــددة، ودقــة 
الصياغــة، وســامتها اللغويــة، ومــدى وضوحهــا، ومتثيلهــا بدقــة للجوانــب الــي تقيســها. ومت التعديــل بنــاء علــى 

آراء احملكَّمــن علــى النحــو اآليت:

التعديل على صياغة العادة األوىل الفقرة )٥(.- 

حذف العبارة )١١( يف العادة الثانية لتداخلها مع الفقرة )١٥(.- 

استبدال نون النسوة بتاء التأنيث.- 

ربط العبارات ابلفيزايء بداًل من العلوم.- 

صدق االتساق الداخلي لالستبانة:

مت التحقــق مــن صــدق االتســاق الداخلــي لاســتبانة، وذلــك مــن خــال حســاب معامــات ارتبــاط   
برســون بــن كل عبــارة مــن عبــارات كلِّ بُعــٍد ابلدرجــة الكليــة للُبعــد، وحســاب معامــات ارتبــاط أبعــاد 

االســتبانة والدرجــة الكليــة لاســتبانة.
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جدول )4(: معامالت االرتباط بني درجات كلِّ عبارة من عبارات البعد األول ابلدرجة الكلية للبعد 
)ن=30(

معامل االرتباطالعبارة معامل االرتباطالعبارة 

1**0,٥١١6**0,٧44

2**0,٥٧87** 0,٣0٢

3**0,٥808**0,٥8١

4**0,٥٣٦9** 0,٦0٦

5**0,٥٩٧10**0,٦٧١

** مستوى الداللة اإلحصائية )0,0١(

يتضــح مــن جــدول )4( أن قيــم معامــالت االرتبــاط بــن درجــة العبــارة، والدرجــة الكليــة للبُعــد 

ــي وجــود درجــة  ــة، مــا يعن ــم موجب ــا قي ــة )0,01( وجميعه ــد مســتوى الدالل ــاً عن ــة إحصائي األول دال

عاليــة مــن االتســاق الداخــي وارتبــاط البعــد بعباراتــه مبــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لعبــارات 

البعــد األول.

جدول )5(: معامالت االرتباط بني درجات كل عبارة من عبارات البعد الثاين ابلدرجة الكلية للبعد 
)ن=30(

معامل االرتباطالعبارةمعامل االرتباطالعبارة

1**0,٥406**0,٦0٣

2**0,4٣٧7**0,40٦

3**0,٥٣٣8**0,٥0٥

4**0,٥٢٦

5**0,٦٥٦

** مستوى الداللة اإلحصائية )0,01(               
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ــة للبعــد  ــارة والدرجــة الكلي ــن درجــة العب ــاط ب ــم معامــالت االرتب يتضــح مــن جــدول )5( أن قي

ــة )0,01( وجميعهــا قيــم موجبــة، مــا يعنــي وجــود درجــة  ــاً عنــد مســتوى الدالل ــة إحصائي الثــاين دال

عاليــة مــن االتســاق الداخــي وارتبــاط البعــد بعباراتــه مبــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لعبــارات 

البعــد الثــاين.

جدول )6(: معامالت االرتباط بني درجات كل عبارة من عبارات البعد الثالث ابلدرجة الكلية للبعد 
)ن=30(

معامل االرتباطالعبارةمعامل االرتباطالعبارة

1**0,٥١86**0,٦٢٣

2**0,٦٥٦7**0,٦0٦

3**0,٥888**0,٦١٥

4**0,١٦8

5**0,٧0٩
** مستوى الداللة اإلحصائية )0,01(      

ــة للبعــد  ــارة والدرجــة الكلي ــن درجــة العب ــاط ب ــم معامــالت االرتب يتضــح مــن جــدول )6( أن قي

الثالــث دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الداللــة )0,01( وجميعهــا قيــم موجبــة، مــا يعنــي وجــود درجــة 

عاليــة مــن االتســاق الداخــي وارتبــاط البعــد بعباراتــه مبــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لعبــارات 

البعــد الثالــث.
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جدول )7(: معامالت االرتباط بني درجات كل عبارة من عبارات البعد الرابع ابلدرجة الكلية للبعد 
)ن=30(

معامل االرتباطالعبارة معامل االرتباطالعبارة

1**0,٧007**0,٥٩4

2**0,٦٩٧8**0,٥٦٥

3**0,٦٩١

4**0,٧٣٢

5**0,٦٦١

6**0,٦٦٧

** مستوى الداللة اإلحصائية )0,01(           

ــة للبعــد  ــارة والدرجــة الكلي ــن درجــة العب ــاط ب ــم معامــالت االرتب يتضــح مــن جــدول )7( أن قي

الرابــع دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الداللــة )0,01( وجميعهــا قيــم موجبــة، مــا يعنــي وجــود درجــة 

عاليــة مــن االتســاق الداخــي وارتبــاط البعــد بعباراتــه مبــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لعبــارات 

البعــد الرابــع.

جدول )8(: معامالت االرتباط بني أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

معامل االرتباطاملحور

**0.749 عادة التساؤل وطرح املشكالت.

**0.736عادة التفكر مبرونة.

**0.704عادة التفكر التباديل.

**0.843عادة املثابرة.

**ارتباط دال عند مستوى 0,01
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يتضــح مــن جــدول )8( أن قيــم معامــالت االرتبــاط بــن أبعــاد االســتبانة والدرجــة الكليــة لالســتبانة 

دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الداللــة )0,01( وجميعهــا قيــم موجبــة، مــا يعنــي وجــود درجــة عاليــة 

مــن االتســاق الداخــي وارتبــاط البعــد بعباراتــه مبــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لعبــارات االســتبانة 

ككل.

وقد مت تدريج مستوى اإلجابة على كل فقرة من فقرات االستبانة على النحو اآليت:

 قيمة املتوسط احلسايب  وزنه  التدرج 

 من 1 إىل 1.66 1 ضعيفة 

 من 1.67 إىل 2.33 2 متوسطة 

 من 2.34 إىل 3 3 كبرية 

حساب معامل ثبات االستبانة: - 

مت حســاب ثبات االســتبانة ابالعتماد على بياانت عينة اســتطاعية من جمتمع الدراســة وخارج عينتها 
قوامها )٣0( اســتجابة، وحســاب معامل ألفا كرونباخ، وبلغ معامل ثبات االســتبانة )0.84٩(، وهذا يدل 
علــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات، كمــا تراوحــت معامــات الثبــات ألبعــاد االســتبانة بــن 

)0.٦٧٥-0.8٧٥( وهــي قيــُم ثبــاٍت مقبولــة. 

اجلدول )9(: يوضح »قيم معامل ألفا كرونباخ« لالستبانة )ن=30(

معامل الثباتعدد الفقراتأبعاد الدراسةترتيب البعد

١00,8١٧عادة التساؤل وطرح املشكاتالبعد األول

80,٦٧٥عادة التفكر مبرونةالبعد الثاين

80,٧٦٩عادة التفكر التباديلالبعد الثالث

80,8٧٥عادة املثابرةالبعد الرابع

340,849الثبات العام ألداة الدراسة
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إجراءات تطبيق الدراسة ومجع البياانت:

قامــت الباحثــة بتطبيــق أداة الدراســة علــى عينــة مــن جمتمــع الدراســة، فتواصلــت مــع مشــرفات الفيــزايء 

يف مجيــع املكاتــب التابعــة إلدارة تعليــم الــرايض لتوزيــع االســتبانة وتطبيقهــا علــى جمتمــع الدراســة، وذلــك 

ابالســتعانة مبوقــع جوجــل )www.google.com(، حيــث مت توزيــع االســتبانة إلكرونيــاً علــى جمتمــع 

اســتكمال مجــع  اســتجابة، وبعــد  للتحليــل )4٦٦(  املعــادة والصاحلــة  الدراســة، وبلــغ عــدد االســتجاابت 

االســتجاابت متــت مراجعتهــا وتدقيقهــا، مث إجــراء التحليــل اإلحصائــي هلــا.

عرض ومناقشة نتائج الدراسة

عــرض بيــاانت الدراســة ومناقشــة نتائجهــا وفقــاً لتســاؤالت الدراســة، وابالعتمــاد علــى اســتجاابت 

مفــردات جمتمــع الدراســة احلاليــة:

عرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال األول:. 1

مــا درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل مــن وجهــة نظــر معلمــات 

الفيــزايء مبدينــة الــرايض ؟

مت حســاب التكرارات والنســب املئوية واملتوســطات احلســابية واالحنرافات املعيارية والرتب الســتجاابت 

مفــردات جمتمــع الدراســة حنــو البعــد اخلــاص بدرجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة لعــادة التســاؤل وطــرح 

املشــكات مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض، وجــاءت النتائــج كمــا أييت:
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جدول )10(: استجاابت جمتمع الدراسة حنو العبارات املتعلقة بدرجة امتالك طالبات املرحلة 
الثانوية لعادة التساؤل وطرح املشكالت

رقم 

العبارة
العبارات

ب
نس

 وال
ت

رارا
لتك

درجة االمتالكا

املتوسطضعيفة)1(متوسطة)2(كبرية)3(
االحنراف 

املعياري

درجة 

االمتالك

يطرحن األسئلة يف الوقت املناسب.1
1063591ك

متوسطة 2.2280,419
%22.8770.2 

يطرحن أسئلة تساعد على حل املشكات.2
923740ك

متوسطة2.1970,398
%19.780.30

يطرحن أسئلة تثر التفكر العلمي. 3
1153510ك

متوسطة2.2460,431
%24.775.30

يستطعن صياغة السؤال صياغة جيدة.4
793870ك

متوسطة2.1690.375
%17830

5
يطرحن أسئلة للتمييز بن أوجه الشبه 

واالختاف. 

1603060ك
كبرية2.3430.475

%34.365.70

يطرحن أسئلة للربط بن املوضوعات العلمية. 6
1253410ك

متوسطة2.2680.443
%26.873.20

يتجننب طرح األسئلة على معلمتهن. 7
644020ك

متوسطة2.1370.344
%13.786.30
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رقم 

العبارة
العبارات

ب
نس

 وال
ت

رارا
لتك

درجة االمتالكا

املتوسطضعيفة)1(متوسطة)2(كبرية)3(
االحنراف 

املعياري

درجة 

االمتالك

يستفسرن عن كيفية عمل االخراعات العلمية.8
1663000ك

كبرية2.3560,479
%35.664.40

9

يطرحن أسئلة خمتلفة من حيث املستوى 

املعريف. 

1273390ك

متوسطة2.2720,445
%27.372.70

10
يطرحن أسئلة استيضاحية متكنهن من مجع 

معلومات ذات صلة مبضمون املشكلة.

1423240ك
متوسطة2.3040.460

%30.569.50

مــن خــال حتليــل بيــاانت جــدول )١0( يتضــح أن املتوســط العــام للبعــد )٢.٢٥٢( وبدرجــة متوســطة، 

وتراوحــت متوســطات عبــارات بـُْعــد عــادِة التســاؤل وطــرح املشــكات بــن )٢.١٣٧ – ٢.٣4٣(، وقــد 

توفــرت مجيــع العبــارات بدرجــة متوســطة لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء 

مبدينــة الــرايض مــا عــدا العبــارة )٥,8( فقــد توفــرت بدرجــة كبــرة وابلنســبة لعــادة التفكــر مبرونــة جــاءت النتائــج 

كمــا أييت:
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جدول )11(: استجاابت جمتمع الدراسة حنو العبارات املتعلقة بدرجة امتالك طالبات املرحلة 
الثانوية لعادة التفكري مبرونة

رقم 

العبارة
العبارات

ت 
رارا

لتك
ا

ب
نس

وال

درجة االمتالك

املتوسطضعيفة)1(متوسطة)2(كبرية)3(
االحنراف 

املعياري

درجة 

االمتالك

1
التفكري أبكثر من طريقة لفهم املسائل 

الفيزايئية املعقدة.

1053610ك
متوسطة2.2250.418

%22.577.50 

2
يغرين رأيهن عندما يقدَّم هلن تفسرٌي 

علميٌّ مقنع.

923740ك
كبرية2.6150.486

%19.780.30

3
يقرأن الكتب اليت حتتوي على 

موضوعات علمية متنوعة.

40213213ك
متوسطة2.0850.280

%8.645.745.7

4

يفكرن يف بدائل أخرى حلل 

املشكالت اليت تواجههن.

534130ك

متوسطة2.1130.317
%11.488.60

5
يبحثن عن أفكار جديدة حلل أنشطة 

مادة الفيزايء.

673990ك
متوسطة2.1430.351

%14.485.60

6

ينظرن إىل املشكالت العلمية من 

زواايها املختلفة.

604060ك

متوسطة2.1280.335
%12.987.10

7

يفضلن احللول اليت تقدمها معلمة 

الفيزايء، وال يفكرن يف بدائل أخرى.

2032630ك

كبرية2.4350.496
%43.656.40

8

يظهرن االهتمام ابإلجابة عن أسئلة 

الفيزايء اليت هلا إجاابت حمددة.

2092570ك

كبرية2.4480.497
%44.855.20
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مــن خــال حتليــل بيــاانت جــدول )١١( يتضــح أن املتوســط العــام للبعــد )٢.٢٧4( وبدرجــة متوســطة، 
وتراوحــت متوســطات عبــارات بـُْعــد عــادِة التفكــر مبرونــة بــن )2.085 – 2.615(، وقــد توفــرت مجيــع 
العبــارات بدرجــة متوســطة لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض مــا 

عــدا العبــارة )٢،٧،8(؛ فقــد توفــرت بدرجــة كبــرة.

وابلنسبة لعادة التفكر التباديل جاءت النتائج كما أييت:

جدول )12(: استجاابت جمتمع الدراسة حنو العبارات املتعلقة بدرجة امتالك طالبات املرحلة 
الثانوية لعادة التفكري التباديل

رقم 

العبارة
العبارات

ب
نس

 وال
ت

رارا
لتك

ا
درجة االمتالك

املتوسطضعيفة)1(متوسطة)2(كبرية)3(
االحنراف 

املعياري

درجة 

االمتالك

1
تفضل الطالبات العمل يف جمموعات عند 

إجراء األنشطة.

3131530ك
كبرية2.6710.470

%67.232.80 

2
2132530كاحرتام آراء زميالهتن يف الصف. 

كبرية2.4570.498
%45.754.30

3

ينجزن التجارب العلمية مبفردهن بسرعة 

أكثر من إجنازها مع اجملموعة.

813850ك

متوسطة2.1730.379
%17.482.60

4
تزداد قدرة الطالبات على التفكري يف حل 

املشكالت 

2761900ك
كبرية2.5920.491

%59.240.800

5

االستماع لوجهات نظر زميالهتن أثناء حل 

متارين مادة الفيزايء.

2372290ك

كبرية2.5080.500
%50.949.10
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رقم 

العبارة
العبارات

ب
نس

 وال
ت

رارا
لتك

ا

درجة االمتالك

املتوسطضعيفة)1(متوسطة)2(كبرية)3(
االحنراف 

املعياري

درجة 

االمتالك

6
1742920كيعملن على إبراز وجهات نظر األخرايت. 

كبرية2.3730.484
%37.362.70

7
1742920كحيتفلن ابلنجاح املشرتك.

كبرية2.7660.423
%37.362.70

8
2632030كيتعاطفن مع األخرايت أثناء قيادهتن.

كبرية2.5640.496
%56.443.60

مــن خــال حتليــل بيــاانت جــدول )١٢( يتضــح أن املتوســط العــام للبعــد )٢.٥١٣( وبدرجــة كبــرة، 

وتراوحــت متوســطات عبــارات بُعــد عــادِة التفكــر التبــاديل بــن )٢.١٧٣ - ٢.٧٦٦(، وقــد توفــرت مجيــع 

العبــارات بدرجــة كبــرة لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض مــا عــدا 

العبــارة )٣(؛ فقــد توفــرت بدرجــة متوســطة. 
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وابلنسبة لعادة املثابرة جاءت النتائج كما أييت:
جدول )13(: استجاابت جمتمع الدراسة حنو العبارات املتعلقة بدرجة امتالك طالبات املرحلة 

الثانوية لعادة املثابرة

رقم 

العبارة
العبارات

ب
نس

 وال
ت

رارا
لتك

ا

درجة االمتالك

املتوسطضعيفة)1(متوسطة)2(كبرية)3(
االحنراف 

املعياري

درجة 

االمتالك

االلتزام خبطوات التجربة عند إجراء جتارب الفيزايء.1
2791870ك

كبرية2.5980.490
%59.940.10 

إعادة إجراء التجربة عند حدوث مشكلة ما.2
2721940ك

كبرية2.5830.493
%58.441.60

3
1163500كحتليل املشكلة إىل عناصرها األساسية.

متوسطة2.2480.432
%24.975.10

4
1003660كاقرتاح طرق بديلة حلل املشكلة.

متوسطة2.2140.410
%21.578.50

استثمار خرباهتن السابقة حلل املشكالت.5
1832830ك

كبرية2.3690.483
%39.360.70

اإلجابة على مجيع األسئلة عند إجراء اختبار ما.6

1832830ك

كبرية2.3920.488
%39.360.70

ترديد أقوال تدل على مثابرهتن. 7
1603600ك

كبرية2.3430.475
%34.365.70

املواظبة وعدم الرتاجع أبدًا، وإعادة الكرة بال ملل. 8
1513150ك

متوسطة2.3240.468
%32.467.60



د/ ابتسام بنت إبراهيم بن حممـد العجالن
٣٥١

وبدرجــة   )٢.٣84( للبعــد  العــام  املتوســط  أن  يتضــح   )١٣( جــدول  بيــاانت  حتليــل  خــال  مــن 

متوســطة، وتراوحــت متوســطات عبــارات بـُْعــد عــادِة املثابــرة بــن )٢.٢١4– ٢.٥٩8(، وقــد توفــرت العبــارات 

)١،٢،٥،٦،٧( بدرجــة كبــرة، والعبــارات )٣،4،8( بدرجــة متوســطة لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة مــن 

وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض أمــا ابلنســبة لعــادات العقــل ككل يف هــذه الدراســة جــاءت 

النتائــج كمــا أييت:

جدول )14(: املتوسطات واالحنرافات املعيارية والرتتيب ودرجة االمتالك لعادات العقل

عدد الفقراتالعادات
املتوسط احلسايب 

العام
االحنراف 

املعياري العام
الرتتيب

درجة 
االمتالك

متوسطة١0٢.٢٥٢0.٢4٧4عادة التساؤل وطرح املشكالت.

متوسطة8٢.٢٧40.٢0٥٣عادة التفكري مبرونة.

كبرية8٢.٥١٣0,٢٦٧١عادة التفكري التباديل.

كبرية8٢.٣840,٣١0٢عادة املثابرة.

كبرية-0 ,٣4٢.٣٥٦١٩٦الدرجة الكلية ألبعاد الدراسة.

ومــن خــال حتليــل بيــاانت جــدول )١4( يتضــح أن املتوســط العــام )٢.٣٥٦( وبدرجــة 
كبــرة، وتراوحــت متوســطات اســتجاابت جمتمــع الدراســة لدرجــة امتــاك طالبــات املرحلــة 
الثانويــة لعــادات العقــل ككل يف هــذه الدراســة مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض بــن 
)٢.٢٧4– ٢.٥١٣(، وقــد كانــت درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة لعــادات العقــل ككل يف 
هــذه الدراســة مــن وجهــة نظــر معلمــات الفيــزايء مبدينــة الــرايض بدرجــة كبــرة، وكانــت عــادة التفكــر 
التبــاديل هــي األكــر امتــاكاً لــدى الطالبــات، حيــث بلــغ املتوســط هلــا ٢.٥١٣، وتليهــا عــادة املثابــرة 
حيــث بلــغ املتوســط هلــا ٢.٣84، وتليهــا عــادة التفكــر مبرونــة حيــث بلــغ املتوســط هلــا ٢.٢٧4، 

وتليهــا عــادة التســاؤل وطــرح املشــكات حيــث بلــغ املتوســط هلــا ٢.٢٥٢.



»درجة امتالك طالبات املرحلة الثانوية لعادات العقل من وجهة نظر معلمات الفيزايء مبدينة الرايض«
٣٥٢

 تتفــق نتائــج هــذه الدراســة جزئيــاً مــع دراســة العياصــرة ) ٢0١٢(  ودراســة الزهــراين )٢0١٥( حيــث 

إن كا الدراســتن تشــر إىل أن درجة امتاك الطلبة  لعادة التســاؤل وطرح املشــكات وعادة التفكر مبرونة 

وعــادة املثابــرة جــاءت بدرجــة كبــرة

إجابــة الســؤال الثــاين: "هــل توجــد فــروق دالــة بــني إجــاابت أفــراد اجملتمــع تعــزى إىل اختــالف 

متغــريات الدراســة )املؤهــل العلمــي، اخلــربة (؟"

ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال؛ فقــد مت اســتخدام اختبــار الاابرامــري كروســكال واليــس للتعــرف علــى 
داللــة مــا قــد يوجــد مــن فــروق بــن إجــاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة 
الــرايض لعــادات العقــل ابختــاف )املؤهــل العلمــي(. ومت اســتخدام اختبــار الاابرامــري كروســكال واليــس 

لنفــس الغــرض مــع متغــر )اخلــرة(، وفيمــا أييت عــرض لنتائــج تلــك االختبــارات:

الفــروق بــن متوســطات اســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة . ١
الــرايض لعــادات العقــل، والــي تعــزى إىل املؤهــل العلمــي جــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح يف جــدول 

)١٥( اآليت: 
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جدول ) 15(: نتائج اختبار كروسكال واليس للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بني 
متوسطات استجاابت معلمات الفيزايء يف درجة امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض 

لعادات العقل ابختالف )املؤهل العلمي(

كا2متوسط الرتبالعدداملؤهل العلمياملتغريات
مستوى 
الداللة

عادة التساؤل وطرح املشكالت.

49227.88 بكالوريوس غري تربوي

1.5450.462 371236.91بكالوريوس تربوي

46211.98دراسات عليا

عادة التفكري مبرونة.

49257.15بكالوريوس غري تربوي

1.8630.394 371229.99بكالوريوس تربوي

46236.60دراسات عليا

عادة التفكري التباديل.

49233.66بكالوريوس غري تربوي

2.4490.294 371237.08بكالوريوس تربوي

46204.48دراسات عليا

عادة املثابرة.

49251.59بكالوريوس غري تربوي

5.8920.056 371236.46بكالوريوس تربوي

46190.39دراسات عليا

إمجايل عادات العقل يف هذه الدراسة. 

49244.5بكالوريوس غري تربوي

3.0520.217 371236.09بكالوريوس تربوي

46201.40دراسات عليا

* دال إحصائياً عند مستوى داللة )0.05( 
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يتبن من جدول )١٥( السابق ما أييت: 

- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن متوســطات اســتجاابت 

معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل، والــي تعــزى إىل 

املؤهــل العلمــي، حيــث جــاءت قيمــة )كا٢( للمجمــوع الكلــي الســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة 

امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل )٣.0٥٢(، وهــي غــر دالــة إحصائيــاً عنــد 

مســتوى داللــة )0.0٥(.

- كمــا تبــن أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن متوســطات 

اســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل )عــادة 

التســاؤل وطــرح املشــكات- عــادة التفكــر مبرونــة - عــادة التفكــر التبــاديل - عــادة املثابــرة ( والــي تعــزى 

إىل املؤهــل العلمــي.

وتفســر الباحثــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجاابت معلمــات الفيــزايء 

يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل، والــي تعــزى إىل املؤهــل العلمــي، 

أبن هنالــك عوامــل مؤثــرة يشــرك فيهــا مجيــع معلمــات الفيــزايء ابختــاف مؤهاهتــن العلميــة تؤثــر علــى الطالبــة 

ومــدى اكتســاهبا لعــادات العقــل كاملقــرر الدراســي، والبيئــة التعليميــة، واملهــارات املقــرر إكســاهبا للطالبــات، 

وطريقــة التقــومي املســتخدمة.
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- الفــروق بــني متوســطات اســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــالك طالبــات 
املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل والــيت تعــزى إىل اخلــربة حيــث جــاءت 

نتائــج االختبــار كمــا يف  الجــدول اآليت: 
جدول ) 15 (: نتائج اختبار كروسكال واليس للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بني 

متوسطات إجاابت معلمات الفيزايء يف درجة امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض لعادات 
العقل ابختالف )اخلربة(

العدداخلربةاملتغريات
متوسط 
الرتب

كا2
مستوى 
الداللة

عادة التساؤل وطرح 
املشكالت.

61250.55أقل من مخس سنوات. 

3.9120.271

أكثر من مخس سنوات وأقل من 10 
سنوات. 

163254.46

أكثر من عشر سنوات وأقل من 15 
سنة.

94232.04

148217.53أكثر من 15 سنة.

عادة التفكري مبرونة.

61270.40أقل من مخس سنوات.

9.5020.023

أكثر من مخس سنوات وأقل من 10 
سنوات.

163213.00

أكثر من عشر سنوات وأقل من 15 
سنة.

94230.43

148242.82أكثر من 15 سنة.

عادة التفكري التباديل.

61195.11أقل من مخس سنوات.

5.9200.116

أكثر من مخس سنوات وأقل من 10 
سنوات.

163237.14 

أكثر من عشر سنوات وأقل من 15 
سنة.

94242.36

148239.69أكثر من 15 سنة.
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٣٥٦

العدداخلربةاملتغريات
متوسط 
الرتب

كا2
مستوى 
الداللة

عادة املثابرة.

61237.16أقل من مخس سنوات.

2.1340.545

أكثر من مخس سنوات وأقل من 10 
سنوات.

163243.23

أكثر من عشر سنوات وأقل من 15 
سنة.

94218.73

148230.66أكثر من 15 سنة.

إمجايل عادات العقل يف 
هذه الدراسة.

61230.74أقل من مخس سنوات.

0.3580.949

أكثر من مخس سنوات وأقل من 10 
سنوات.

163238.49

أكثر من عشر سنوات وأقل من 15 
سنة.

94232.10

148230.03أكثر من 15 سنة.

* دال إحصائياً عند مستوى داللة )0.05(.

 يتبن من جدول )١٥( السابق ما أييت:

اســتجاابت  متوســطات  بــن   )0.0٥( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 
معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل، والــي تعــزى إىل 
)اخلــرة (، حيــث جــاءت قيمــة )مربــع كاي( للمجمــوع الكلــي الســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة 
امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل )0.٣٥8(، وهــي غــر دالــة إحصائيــاً عنــد 

مســتوى داللــة )0.0٥(.

-  كمــا تبــن أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن متوســطات 
اســتجاابت معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل )عــادة 

التســاؤل وطــرح املشــكات- عــادة التفكــر التبــاديل - عــادة املثابــرة (، والــي تعــزى إىل اخلــرة.
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- بينمــا توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.0٥( بــن متوســطات اســتجاابت 
معلمــات الفيــزايء يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات )التفكــر مبرونــة(، والــي 
تعــزى إىل اخلــرة بــن املعلمــات الــايت خرهتــن أقــل مــن مخــس ســنوات، واملعلمــات الــايت خرهتــن أكثــر مــن 

مخــس ســنوات وأقــل مــن ١0 ســنوات.

وتفســر الباحثــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجاابت معلمــات الفيــزايء 
يف درجــة امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة الــرايض لعــادات العقــل، والــي تعــزى إىل املؤهــل واخلــرة، 
أبن هنالــك عوامــل مؤثــرة يشــرك فيهــا مجيــع معلمــات الفيــزايء ابختــاف خرهتــن التدريســية، والــي تؤثــر علــى 
الطالبــة، ومــدى اكتســاهبا لعــادات العقــل كاملقــرر الدراســي، والبيئــة التعليميــة، واملهــارات املقــرر إكســاهبا 

للطالبــات، والتقــومي املســتخدم.

اثنياً: التوصيات

بناًء على النتائج الي توصلت إليها الباحثة يف هذه الدراسة، ميكن تقدمي عدد من التوصيات:

تزويــد معلمــات الفيــزايء يف املرحلــة الثانويــة بــدورات تدريبيــة هتــدف إىل التعريــف - 
بعــادات العقــل وكيفيــة تنميتهــا. 

مساعدة املعلم على توفر بيئة صفية جاذبة تسهم يف تنمية عادات العقل.- 

توفــر أدلــة للمعلمــات لتوضيــح اخلطــوات واالجــراءات الازمــة لتنميــة عــادات العقــل - 
لــدى الطالبــات .

املقرتحات: 

إجــراء دراســة لقيــاس درجــة امتــاك الطالبــات لعــادات العقــل ابســتخدام اختبــارات ومقاييــس تطبــق - 
علــى الطالبــات.

بنــاء تصــور مقــرح لوحــدة تعليميــة يف مقــرر الفيــزايء يدمــج فيهــا بــن النظريــة البنائيــة والتعلــم املســتند إىل - 
الدمــاغ لتنميــة عــادات العقــل لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي .

 -.STEM  إجراء دراسة لتنمية عادات العقل ابستخدام مدخل تكامل العلوم
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املراجع:                            

البعلــي، إبراهيــم عبدالعزيــز حممــد. )٢0١٣(. فعاليــة وحــدة مقرحــة يف العلــوم وفــق منظــور كوســتا وكاليــك - 
لعــادات العقــل يف تنميــة التفكــر التحليلــي وامليــول العلميــة لــدى تاميــذ الصــف األول املتوســط ابململكــة العربيــة 
الســعودية. جملــة الربيــة العلميــة، اجلمعيــة املصريــة للربيــة العلميــة. العــدد )٥(، اجمللــد )١٦(، ســبتمر٢0١٣، 

ص ص٩٣-١٣٥.

البكر، رشيد النوري. )٢008م(. تنمية التفكر من خال املنهج املدرسي. ط٣. الرايض: مكتبة الرشد.- 

اجلفــري، مســاح حســن صــاحل. )٢0١٢(. أثــر اســتخدام غرائــب صــور ورســوم األفــكار اإلبداعيــة لتدريــس مقــرر - 
العلــوم يف تنميــة التحصيــل وبعــض عــادات العقــل لــدى طالبــات الصــف األول املتوســط مبدينــة مكــة املكرمــة. 

رســالة دكتــوراه غــر منشــورة. كليــة الربيــة، جامعــة أم القــرى.

احلارثي، إبراهيم  أمحد.)٢00٢(. العادات العقلية وتنميتها لدى التاميذ. الرايض: مكتبة الشقري.- 

حســام الديــن، ليلــى عبــدهللا .)٢008(.فاعليــة اســراتيجية »البداية-االســتجابة-التقومي« يف تنميــة التحصيــل - 
وعــادات العقــل لــدى تاميــذ الصــف األول  االعــدادي يف مــادة العلــوم. اجلمعيــة املصريــة للربيــة العلميــة«. املؤمتــر 

العلمــي الثــاين عشــر »الربيــة العلميــة والواقــع اجملتمعــي: التأثــر والتأثــر. يوليــو، ص ص.١-٣٩.

حســن، هالــة إبراهيــم حممــد. )٢0١٣(. فاعليــة اســتخدام املعمــل االفراضــي يف تدريــس العلــوم علــى تصويــب - 
التصــورات اخلطــأ لبعــض املفاهيــم العلميــة وتنميــة بعــض عــادات العقــل لــدى تاميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي. 

رســالة ماجســتر غــر منشــورة. كليــة الربيــة، جامعــة ســوهاج.

خلــف، أمحــد مصطفــى عــوض. )٢0١٢(. وحــدة مطــورة يف ضــوء أمنــوذج التصميــم العكســي لتنميــة الفهــم يف - 
العلــوم وعــادات العقــل لــدى تاميــذ املرحلــة اإلعداديــة »دراســة جتريبيــة«. جملــة كليــة الربيــة، جامعــة املنصــورة، 

العــدد )80(، اجلــزء )١(، يوليــو. ص ص١٦٥-١٩٦.

الزهــراين، صــاحل حممــد عيظــة. )٢0١٦(. درجــة امتــاك طــاب املرحلــة الثانويــة لعــادات العقــل مــن وجهــة نظــر - 
معلمــي العلــوم الطبيعيــة مبحافظــة جــدة. رســالة ماجســتر غــر منشــورة. كليــة الربيــة، جامعــة أم القــرى.

ســعيد، أميــن حبيــب. )٢00٦(. أثــر اســتخدام اســراتيجية )حلــْل- اســأْل- اســتقِص( علــى تنميــة - 
عــادات العقــل لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي مــن خــال مــادة الكيميــاء. املؤمتــر العلمــي العاشــر، 
»الربيــة العلميــة حتــدايت احلاضــر ورؤى املســتقبل«، اجلمعيــة املصريــة للربيــة العلميــة، جملــد )٢(، ص 
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صــادق، منــر موســى. )٢0١١(. التفاعــل بــن التعلــم املبــي علــى االســتقصاء ومســتوى الــذكاء يف التحصيــل - 
وبعــض عــادات العقــل واالجتــاه حنــو العلــوم لتاميــذ الصــف الســابع األساســي. جملــة الربيــة العلميــة، اجلمعيــة 

املصريــة للربيــة العلميــة. العــدد )4(، اجمللــد )١4(، أكتوبــر٢0١١، ص ص١8٥-٢4٢.

صري، رانية حســن حممد. )٢0١0(. أثر اســتخدام اســراتيجية قائمة على تفعيل عادات العقل يف اكتســاب - 
طلبــة الصــف العاشــر يف فلســطن للمعرفــة واملمارســة الغذائيــة. رســالة ماجســتر غــر منشــورة. كليــة الدراســات 

العليــا، اجلامعــة األردنيــة.

عبدالوهــاب، فاطمــة حممــد. )٢00٧(. فعاليــة اســتخدام خرائــط التفكــر يف حتصيــل الكيميــاء وتنميــة بعــض - 
مهارات التفكر وعادات العقل لدى الطالبات ابلصف احلادي عشــر بســلطنة عمان. سلســلة دراســات عربية 

يف الربيــة وعلــم النفــس. اجمللــد )١(، العــدد )٢(، مــارس، ص ص.١0-٧0.

العتيــيب، وضحــى حبــاب. )٢0١٣(. فاعليــة خرائــط التفكــر يف تنميــة عــادات العقــل ومفهــوم الــذات األكادميــي - 
لــدى طالبــات قســم األحيــاء بكليــة الربيــة. جملــة جامعــة أم القــرى للعلــوم الربويــة والنفســية. العــدد )١(، اجمللــد 

)٥(، يناير، ص ص١8٧-٢٥0.

العزب، إميان صابر عبدالقادر. )٢0١٢(. برانمج مقرح قائم على االستقصاء يف العلوم لتنمية بعض عادات - 
العقل لدى طاب الشــعب العلمية بكليات الربية. رســالة دكتوراه غر منشــورة. كلية الربية، جامعة بنها.

عمــر، عاصــم حممــد. )٢0١٣(. برانمــج مقــرح يف الربيــة العلميــة قائــم علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي - 
لتنميــة املفاهيــم العلميــة وعــادات العقــل لــدى الطالبــات معلمــات رايض األطفــال. دراســات عربيــة يف الربيــة 

وعلــم النفــس. العــدد )40(، اجلــزء )١(، أغســطس٢0١٣. ص ص ١٩٣- ٢٧0.

عمــران، ابتهــال حممــد. )٢008(. فاعليــة خرائــط التفكــر يف تنميــة بعــض عــادات العقــل والتحصيــل لــدى - 
تاميــذ الصــف األول اإلعــدادي يف مــادة العلــوم. رســالة ماجســتر غــر منشــورة. كليــة البنــات، جامعــة عــن 

مشــس.

العيطــان، شــروق منصــور. )٢0١٢(. فعاليــة منــوذج أبعــاد التعلــم يف اكتســاب طلبــة الصــف الثامــن األساســي - 
لعــادات العقــل ومهــارات عمليــات العلــم واالجتاهــات حنــو العلــوم. رســالة دكتــوراه غــر منشــورة. كليــة الربيــة، 

جامعــة الرمــوك.
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العياصــرة، حممــد انيــف .)٢0١٢(.عــادات العقــل الشــائعة لــدى طالبــات كليــة إربــد اجلامعيــة .جملــة العلــوم - 
.عــدد)٣(. الربويــة 

فتــح هللا، منــدور عبــد الســام. )٢008م(. تنميــة مهــارات التفكــر اإلطــار النظــري والتطبيــق العملــي. الــرايض: - 
دار النشــر الــدويل. 

فتــح هللا، منــدور عبدالســام. )٢0١١(. فعاليــة أبعــاد التعلــم ملارزانــو، يف تنميــة االســتيعاب املفاهيمــي يف - 
العلــوم وعــادات العقــل لــدى تاميــذ الصــف الســادس االبتدائــي، مبدينــة عنيــزة ابململكــة العربيــة الســعودية. اجمللــة 

الربويــة، الكويــت. العــدد )٩8(، اجمللــد )٢٥(، اجلــزء )١(، مــارس٢0١١. ص ص١4٥-١٩٩.

القــرين، مســفر خفــر ســي. )٢0١٥(. أثــر اســتخدام اســراتيجية التعلــم املســتند إىل الدمــاغ يف تدريــس العلــوم - 
علــى تنميــة التفكــر عــايل الرتبــة وبعــض عــادات العقــل لــدى طــاب الصــف الثــاين املتوســط ذوي أمنــاط الســيطرة 

الدماغيــة املختلفــة. رســالة دكتــوراه غــر منشــورة. كليــة الربيــة، جامعــة أم القــرى.

قطامــي، يوســف واثبــت، فــدوى. )٢00٩(. عــادات العقــل لطفــل الروضــة، النظريــة والتطبيــق. عمــان: ديبونــو - 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

قطامــي، يوســف وعمــور، أميمــة حممــد. )٢00٥(. عــادات العقــل والتفكــر، النظريــة والتطبيــق. عمــان: دار - 
الفكــر للنشــر والتوزيــع.

كوســتا، آرثــر وكاليــك، بينــا.)٢00٣أ(. استكشــاف وتقصــي عــادات العقــل. ترمجــة مــدارس الظهــران األهليــة، - 
اململكــة العربيــة الســعودية. الدمــام: دار الكتــاب الربــوي للنشــر والتوزيــع.

مارزانــو وآخــرون.)١٩٩٩(. أبعــاد التعلــم، .تقــومي األداء ابســتخدام منــوذج أبعــاد التعلــم ،ترمجــة صفــاء األعســر - 
وآخريــن. القاهــرة: دار قبــاء للطباعــة والنشــر.

مــازن، حســام الديــن حممــد. )٢0١١(. عــادات العقــل واســراتيجيات تفعيلهــا يف تعليــم وتعلُّــم العلــوم والربيــة - 
العلميــة فكــر جيــد لواقــع جديــد. املؤمتــر العلمــي اخلامــس عشــر. اجلمعيــة املصريــة للربيــة العلميــة. ص ص.٦٣-

.8٧

نوفــل، حممــد بكــر.)٢008(. تطبيقــات عمليــة يف تنميــة التفكــر ابســتخدام عــادات العقــل. عمــان: دار املســر - 
للنشــر والتوزيــع والطباعــة.

هال، ســامية حســنن عبدالرمحن. )٢0١٣(. فاعلية اســراتيجية قائمة على قبعات التفكر الســت يف حتصيل - 



د/ ابتسام بنت إبراهيم بن حممـد العجالن
٣٦١

الرايضيــات وتنميــة بعــض عــادات العقــل لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي. جملــة دراســات عربيــة يف الربيــة 
وعلــم النفــس. العــدد )44(، اجلــزء )١(، ديســمر٢0١٣، ص ص١٢٥-١٦8.
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