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يب مستند إىل عادات العقل يف تنمية التفكري االبتكاري وفهم طبيعة املسعى العلمي أثر برانمج تدري
 (*) واالجتاه حنو هذه العادات لدى الطالب معلمي العلوم جبامعة أم القرى

 إعداد
 أ.د. غازي بن صالح بن هليل املطريف

 جامعة أم القرى –كلية الرتبية   –أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم 
 

 صامللخ
 وفهم االبتكاري التفكري تنمية يف العقل عادات إىل مستند تدرييب برانمج أثر عن الكشف إىل الدراسة هدفت

 من الدراسة عينة وتكونت، القرى أم جبامعة العلوم معلمي الطالب لدى العادات هذه حنو واالجتاه العلمي املسعى طبيعة
 على التدرييب الربانمج طبق، جمموعة لكل طالبا  ( 50) بواقع ضابطةو  جتريبية جمموعتني إىل تقسيمهم مت، طالبا  ( 100)

 التالية الدراسة أدوات تطبيق ومت، التدرييب للربانمج الضابطة اجملموعة طالب يتعرض مل حني يف، فقط التجريبية اجملموعة
 وبعد( العقل عادت حنو االجتاه قياسم، العلمي املسعى طبيعة فهم اختبار، االبتكاري التفكري اختبار: ) وهي وبعدي   قبليا  
 :  أمهها من نتائج عدة إىل التوصل مت وحتليلها البياانت مجع

 يف والضابطة التجريبية تنياجملموع طالب درجات متوسطي بني( 0.05) مستوى عند إحصائيا   دالة فروق وجود -1
 . التجريبية اجملموعة طالب لصاحل قلواالجتاه حنو عادات الع وفهم طبيعة املسعى العلمي التفكري االبتكاري

 واملسعى، االبتكاري التفكري):  من كل  تنمية يف متوسطا   كان  التدرييب الربانمج أتثري حجم أن النتائج أكدت -2
، 0.78، 0.75) التوايل على )2(إيتا  مربع قيمة بلغت حيث، العقل عادات حنو الجتاهكبريا  لو ، (العلمي
 طبيعة وفهم، االبتكاري التفكري تنمية يف العقل عادات إىل املستند التدرييب الربانمج ةفاعلي يؤكد مما، (0.86
 كما،  النتائج على بناء التوصيات من عددا   الدراسة أدرجت وقد، العقل عادات حنوواالجتاه ، العلمي املسعى
 . والبحوث الدراسات من املزيد إجراء الدراسة اقرتحت

                                                 
 املركزونظرا  لتوقف هـ بسلسلة مطبوعات مركز حبوث العلوم الرتبوية والنفسية ، التابع لعمادة البحث العلمي جبامعة أم القرى  ، 3/1/1436حبث مقبول للنشر بتاريخ ( *)

 ارأتى الباحث نشره على قواعد البياانت العربية خدمة للبحث العلمي والباحثني . عن طباعة البحوث خالل السنوات املاضية 
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Abstract 

Impact of a Training program based on the Habits of Mind in Promoting Creative 
Thinking and Comprehending of Scientific enterprise of and attitude towards these 

habits at science student teachers at Umm Al-Qura University 

 

Impact of a Training Program Based on the Habits of Mind in Promoting Creative 

Thinking and Comprehending of scientific enterprise of and attitude towards these 

habits at science student teachers at Umm Al-Qura University  

The study aimed to disclose the effect of a training course based on mental habits 

of mind of promote innovative thinking and understanding of scientific enterprise of 

and attitude towards these habits at science student teachers at Umm Al-Qura 

University.  The study was comprised of (100) students divided into two groups ( 

experimental and control ) with (50 ) students in each group. 

The training program had been applied to the experimental group only ( the 

control group students were not exposed to this program; they received the regular 

program) The next instruments which were administered before and after the 

experiment were : creative thinking test. Test of comprehending the nature of scientific 

enterprise; measure of attitude towards habits of mind; upon gathering of data and 

analyzing them the study reached the following important results :  

1- The existence of statistically significant differences of the level (0.05) between 

the mean scores of the experimental and control groups students in creative 

thinking, nature of scientific enterprise attitude toward H.M. in behalf of the 

experimental group students. 

2- The study stressed that the effect size of the training program was medium in 

promoting each of : creative thinking, scientific enterprise, and large attitude 

towards mental habits, with squared etal (2) reaching  (0.75, 0.78, 0.86)  

respectively; thus emphasizing the efficiency of the mental habits - based training 

program in cultivating innovative thinking, comprehending the nature of scientific 

enterprise, and the attitude towards mental habits.  The study presented a number 

of recommendations in view of the results obtained it also suggested the 

conduction of more studies and researches.               
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  مقدمة:
، سورة التني{ ) َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن يِف َأْحَسِن تـَْقِوميم  : } تعاىل قال كما  تقومي أحسن يف اإلنسان هللا خلق لقد

 وما يضره وما، والسمني الغث بني ما خالله من مييز عقال   له جعل أبن، األخرى املخلوقات سائر على وميزه، (4يةآ
  .دنياه أو دينه يف ينفعه

 اجلوانب يف عقله ويعمل، اإلنسان به يفكر إذ، اإلسالمية الشريعة جانب يف كبري  ابهتمام البشري العقل حظي لقد
 . املختلفة احلياتية

 إىل التنمية عجلة تسري فبهم، املفكرين أبنائها عقول على كبرية  بدرجة مرهون وازدهارها وهنضتها األمم قدمت إن
 . واالزدهار التقدم حنو رائدة خطوات وختطو، األمام

 عاملنا يف عنها ونسمع، مساء صباح ونلمسها نشهدها واليت املتسارعة واالكتشافات، املتالحقة التغريات إن
، املعاصرة والتكنولوجيا العلم تالمس ألهنا وذلك، خاصة بصفة العلوم ولتعليم، عامة بصفة للرتبية كبرية  حتديت ثللتم اليوم
 ألي األساسية الركيزة يعد الذي، ابلتفكري االهتمام حنو جهدهم تكريس وتطويره التعليم إبصالح املعنيني على يفرض مما

 بني وجيزة حلظات يف املعلومات انتقال وسرعة الدائم والتحول للتغري ونتيجة، نعيشها اليت احلياة مناجي مجيع يف تقدم
 من العديد ظهور إىل فقد أدى ذلك، اجملتمعات هذه بعض يف املتغريات هذه ملواجهة استعداد دون واجملتمعات البلدان

 فإن هنا ومن، (111، 2009، شقري ألفت. ) هلا وجاهزة سابقة حلوال   اإلنسان لدى ليس اليت، اجلديدة املشكالت
 مكان ال حيث، املتغريات تلك مع تتالءم منها لكل بديلة حلول ووضع، املشكالت تلك تشخيص يف دوره لالبتكار
  .(Loveless,2002,5) .املبتكر لإلنسان إال العصر هذا يف للعيش

 ميثل كما،  حتقيقها إىل ختلفةامل الرتبوية املؤسسات تسعى اليت الرتبوية األهداف أهم من االبتكار تنمية وتعد
 مهارات على الطالب بتدريب اهلدف هذا حتقيق وميكن، املختلفة التعليم مراحل يف العلوم تدريس أهداف أحد ذلك

  .املنهج خالل من املختلفة التفكري

 من يعترب االبتكار أن إىل ذلك ويعود، العلوم وتدريس العلمية ابلرتبية املهتمني من الكثريولذلك يشغل 
 بدرية.)واألمم اجملتمعات تقدم يف الكبري دوره إىل إضافة، احلايل العصر متطلبات مع للتكيف األساسية املنطلقات
  .(17، 2003، حسانني

 وتعليم تربية يف النظر وإعادة، التعليم تطوير الضروري من أصبح املعاصر العامل يف اهلائل التطور هذا ضوء ويف
، تواجههم اليت واملتغرية، املختلفة احلياتية املواقف يف يفكرون كيف  الطالب بتعليم الهتماما ذلك يتطلب حيث، الطالب
 املعلومات بناء على القائم للتعلم املتعلمني طاقات وإطالق تنمية يقصد التعلم تيسري يف املنهج دور تفعيل يف يسهم فهذا

)  (Sternberg, 1991,15). واإلنسانية الكونية لظواهروا العالقات اكتشاف يف تتمثل معرفة إىل وحتويلها ومعاجلتها
  .(159، 2007، الوهاب عبد فاطمة
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، زيتون)، يفكرون كيف  الطالب تعلم هو العلوم تدريس أهداف من أن على العلمية الرتبية خرباء أكد فقد وهلذا
بصفة  العلوم تدريس يفو ، عامة بصفة التدريس يف رئيس هدف (Fair brother) براذر فري واعتربه( 94، 1994
 (. 365، 2001، وصادق اجلندي أمنية)، خاصة

 يف البحث عمليات أن احلايل القرن متطلبات ضوء يف (Adams, 1995, 441) مزدآ يرى الصدد هذا ويف
 وبرونر ،بياجيه ونظرية، البنائية النظرية مثل التعلم نظريت ضوء يف العلوم تدريس عملية بتجويد مطالبة العلمية الرتبية
، التفكري مهارات تنمية على والعمل، العلوم تعليم يف املعرفية والنظريت التعلم نظريت بني املواءمة يف والبحث، وغريها
  .املعىن على القائم التعلم إىل واالستظهار احلفظ على القائم التعلم من التعلم حتويل هبدف وذلك

 من يتمكن حىت املتعلم هبا يزود أن جيب اليت األدوات مبثابة املختلفة أبمناطه التفكري تنمية عملية تصبح وابلتايل
 وتعليم التفكري أجل من التعليم يكتسب هنا ومن، املستقبل هبا أييت اليت واملتغريات املعلومات مع وفعالية بكفاءة التعامل
، الوهاب عبد فاطمة)، (16، 1999، جروان)  .اجملتمع وتطور الفرد لنجاح أساسية كحاجة  متزايدة أمهية املهارات
2005 ،159).  

 املعايري أكدت حيث، اإلنسانية اجملتمعات تنشدها اليت الرتبوية األهداف أهم أحد االبتكاري التفكري ويعد
 األفكار من ممكن عدد أكرب املتعلم لدى لديو   والذي، التفكري أجل من تعليم توفري ضرورة على مصر يف القومية للتعليم

، 2003، والتعليم الرتبية وزارة. ) املناسب االبتكاري احلل إىل التوصل مث ومن، موضوعية معايري ضوء يف وذلك، األصيلة
170- 193.) 

 ابخلربة تتميز وأفكار أشياء إنتاج على املتعلم تساعد اليت املختلفة التفكري أمناط أحد االبتكاري التفكري ويعترب
 مستويت أرقى أنه حيث من اإلبداعي التفكري أمهية وتظهر، مثري موقف أو ملشكلة كاستجابة  والتفرد والتنوع واحلداثة
، وعبده فودة)  .حتقيقها إىل نسعى اليت العلوم تدريس أهداف وأهم، املرغوبة التعلم عوائد وأحد، للمتعلم املعريف النشاط
)  والتنمية والتجريب، للمالحظة وقابلة ةمتفاعل معرفية عمليات من منظومة التفكري أن اعتبار على وذلك، (83، 2005
  .(3، 1997، احلميد عبد جابر

 العقل وحتدي التفكري إاثرة من به تتميز ملا االبتكاري التفكري مهارات لتنمية خصبا   جماال   العلوم مادة وتعترب هذا
  .(112، 2009، شقري ألفت)  .وحيوية طبيعية وأحداث ظواهر من له يتصدى فيما

 مناهج تقدمي أن وهو، التعليم حقل يف العاملون فيه يقع ما كثريا    وشائع خاطئ فهم هناك أن ابلذكر واجلدير
 قواعد فتدريس، اليومية حياهتم يف املناهج هذه ميارسون جيعلهم أبن كفيل  فيها واختبارهم للطالب وتدريسها التفكري
 والوجدانية الدافعية اجلوانب بعض هناك ألن وذلك، آخر شيء التفكري هذا وممارسة، شيء وأمناطه الصحيح التفكري
  .(84، 2005، دهوعب فودة)، (53، 2000، كفايف) .التفكري بتعليم مرتبطة

 جوانب ثالث تتضمن معقدة ظاهرة التفكري عمليات أن (Huot,1998,2) هيوت يؤكد اجلانب هذا ويف
 حيث، Knowledge واملعرفة، Dispositions والنـزعات، Mental Operations العقلية العمليات:  هي مهمة
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 أن إىل (Ritchart, 1997, 1) ريتشهارت أشار كما  .معىن وذا هادفا   التعليم ليصبح املكوانت هذه تتكامل أن ينبغي
 تعترب كما،  التفكري على وقدرتنا رغباتنا لتشكيل (Filters) كمرشحات  تعمل أهنا حيث، التفكري يف كربى  أمهية للعواطف
 . التفكري يف القاعدة أو األساس وهي، التفكري لسلوك تموجها

 ما حقيقة أبن اجلانب هذا على( 85-84، 2005، وعبده فودة)و، (53، 2000، كفايف: ) من كل  ويؤكد
 Weak الضعيف ابملعىن التفكري من نوع هو، التفكري تعليم عند تقدما   اجلامعات أكثر يف حىت واجلامعات املدارس يف يتم

sense Thinking ،ابول من كل  عمد ولذلك، إمهاله أو الوجداين اجلانب هو استبعاد هنا الضعيف واملعىن (Paul) ،
 االسرتاتيجيات يتضمن حبيث التفكري وإسرتاتيجيات عناصر حتديد إىل (Charbonneau) وشاربنيو (Pinker) وبينكر

 عن نتخلى أن علينا .Strong sense T القوي ملعىناب التفكري إىل الضيق من املعىن التفكري حنول ولكي، الوجدانية
 تفكري وراء القيمي وابجلانب املعرفية ابجلوانب هتتم وأن، إتقاهنا املطلوب املهارات من كبطارية  التفكري أساليب تقدمي منهج
  .الطالب سلوك حتكم اليت اخللقية والتوجهات الفرد

 بينها من واليت التفكري لتعليم العاملية الربامج بعض وجود هومهارات االبتكاري ابلتفكري االهتمام مظاهر ومن
 املثرية الواقعية األمثلة من الكثري تتضمن واليت De Bono بونو دي إدوارد اقرتحها اليت Cort Thinking الكورت مجبرا

العلمي الثاين عشر "  وكذلك املؤمترات العلمية اليت اهتمت ابلتفكري مثل املؤمتر، (84، 2005وعبده،  فودة) .للتفكري
والذي أوصى بضرورة ، م2000مناهج التعليم وتنمية التفكري" املنعقد جبامعة عني مشس جبمهورية مصر العربية يف عام 

  .االهتمام جبميع أنواع التفكري مبا فيها التفكري االبتكاري يف جمال الرتبية العلمية

 جوانبه تناولت اليت الدراسات تعددت فقد، يف العلوم ليميةالتع العملية يف االبتكاري التفكري ألمهية ونظرا  
 يف خمتلفة تدريسية وإسرتاتيجيات أساليب جتريب خالل من أو ،الطالب لدى تنميته برامج خالل من سواء، املختلفة
 هلذه خضعوا الذين الطالب لدى االبتكاري التفكري تنمية يف عالية فعالية وجود النتائج أظهرت وقد ،الطالب لدى تنميته

 :  الدراسات هذه ومن الدراسات

(Meador, 2003), (Abo Kinane, 2007), (Thomson, 2009), لطيفة جتار الشاهي، (2011، )العقيل( ،
 (2012، ( )الرتكي2011

 معاجلة ومتت، الرتبوية والبحوث الدراسات يف الظهور يف بدأت اليت املعاصرة املفاهيم من العلمي املسعى ويعترب
 وذلك Benchmarks of Science Literacy العلمي التنوير على الدالة املعامل وثيقة يف تفصيلي بشكل املفهوم ذاه

 Science for All) األمريكيني لكل العلم املسمى األمريكي املشروع وهو( 2061) مشروع مراحل إحدى ضمن

American) ابالسم وخيتصر (SFAA) ،للتقدم األمريكية الرابطة وتبنته لثمانيناتا هناية يف رذرفورد صاغه الذي 
  .(28، 14، 2008، عياش آمال)  .العلمي

 اليت العلمية والندوات املؤمترات خالل من ذلك ويتضح العاملية صفة حيمل أصبح العلمي املسعى نكما أ
 الواليت أن (Alison, 2004, 197) أكد وقد ،علميا   جمتمعا   العامل أصبح مث ومن، العامل أحناء مجيع من علماء حيضرها
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 على حكر وليس عامليا   أصبح العلم ألن ،املاضي القرن ساد الذي العلمي تفوقها كثريا  يف  تستمر ال قد األمريكية املتحدة
 أصبح حيث السابقة ابمليزانية مقارنة املتحدة الواليت يف العلمي البحث ميزانية تدين بسبب وذلك، ما وجمتمع دولة
  .القومي واألمن الدفاع ميزانية على ؤخرا  م الرتكيز

 اليومية مشكالته حل يف يساعده الذي واملنطقي التجرييب املنهج من املتعلم متكن"  العلمي ابملسعى ويقصد
 إنساين كنشاط  ابلعلم وعيه وزيدة النقدية التحليلية ابملهارات وتزويده العلمي والتحليل العلمية األدلة إىل ابالستناد

 (. 11 ،2008 ،عياش آمال) ." العلوم جمال يف املهن بعامل وتعريفه املستقبل مهنة اختيار من ومتكينه ماعيواجت

 من العلم طبيعة يشكالن العلمية املعرفة وطبيعة، العلمي املسعى طبيعة أن (Meichtry) مشرتي أوضح وقد
 :  التالية اخلصائص العلمي عىاملس مفهوم ويتضمن .(31 ،2008 ،عياش آمال) .العلمي التنوير منظور

 .ابجملتمع ويتأثر يؤثر اجتماعي نشاط العلم -

  .هبا والتنبؤ العلمية الظواهر تفسري يف يساعد يالعلم االكتشاف -

 وألمهية، (Moss,2001, 771- 777) .العلمي للمسعى أساسية مهارات هي وحتليلها البياانت ومجع التساؤل -
 احلياة يف العلم أخالقيات وتوظيف، العلمي واالستقصاء، العلم طبيعة فهم من البد العلمي املسعى طبيعة فهم

، تعليمية مرحلة لكل معايري العلمي التنوير على الدالة املعامل وثيقة تناولت لذلك، املختلفة التعليمية املراحل خالل
 الثاين ابلصف وتنتهي الروضة من املعايري هذه وتبدأ، العلمي ابملسعى مرتبطة أهداف حتقيق إىل النهاية يف تؤدي
 American Association for the)) (AAAS, 1993)، (33، 2008، عياش آمال. )عشر

advancement of Science 

 املسعى طبيعة فهم منها اهلدف الدراسات من العديد أجريت فقد العلوم تدريس يف العلمي املسعى ألمهية ونظرا  
 : التايل دراساتال هذه ومن، حنوه واالجتاه العلمي

(Abdel-Khalic, 2000), (Trowridge et al, 2000) (Irwin, 2000), Moss, 2001), 

(Hassard,2004), (Dass,2005), (Cellic and Bayrakceken, 2006).  

، املختلفة التعليم مراحل يف للمتعلمني األكادميي ابألداء الصلة ذات املهمة املتغريات من العقلية العادات وتعد
 من جزءا تصبح حىت، املتعلمني لدى وتنميتها العقلية العادات تعلم أمهية على الدراسات من العديد أكدت فقد لذلك
 (231، 2011، والوليلي الوهاب عبد. ) العقلية وبنيتهم ذواهتم

 يف حوله اابتالكت بدأت فقد، النفس وعلم الرتبية جمال يف نسبيا   احلديثة املفاهيم من العقل عادات مفهوم ويعد
 & Costa) ولوري كوستا  كدراسة  الدراسات بعض ذلك إىل أشارت كما  املاضي القرن من األخري العقد

Lowery,1991) ،وأفعاله الفرد سلوك وتضبط وآلياته العقل عمل تنظم ذهنية إسرتاتيجيات العقل عادات أعتربت اليت. 
  .(400، 2011، وعمر سيد) 
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 التعليم من بداية التعليم مراحل مجيع يف رئيسا   هدفا   العقلية العادات تكون أن إىل يثةاحلد الرتبية أساليب وتدعو
 بصرف ضعيف تعلم إىل تؤدي الضعيفة العقلية العادات أن (Marzano, 2000,102) مارزانو يرى حيث، االبتدائي
 داخل العقل عادات على الرتكيز جيب أنه (Beyer,2001, 28) ابير ويؤكد، القدرة أو املهارة يف مستواان عن النظر
 . تفكريه أمناط وخصائص التفكري يف الطالب إرادة بني الوصل حلقة ألهنا، هبا وعي على املعلم يكون وأن، احلصة

، واإلبداع، الدقة يف والبحث التفكري يف ابملرونة العقل عادات ارتباط (Grotzer, 2001,13) جروتزر ويرى
 حل ومهارات التفكري ومهارات أبمناط يرتبط فيما أهدافها حتقيق يف تساعد أهنا حيث، ةاألساسي املعلم مهام من وهي

  .علمية بصورة املشكلة

 التعليمية البيئة وبناء اخلربة لتنظيم مدخال   متثل العقل عادات أن (Stan, 2005, 21-23) ستان أوضح كما
 . الطالب قبل من البناء عادةوإ وتوظيفها املعرفة بناء بني العالقة وتصف، األداء وتقومي

 مخسة تفاعل تتطلب التعليم عمليات أن إىل (Marzano, et.al. 1993, 7-8) وآخرون مارزانو أشار كما
 واكتساب، وصقلها املعرفة وتعميق، التعلم حنو اإلجيابية االجتاهات: وهي التفكري أبعاد نواتج مبثابة تعترب التفكري من أمناط

 . العقل وعادات، للمعرفة املعىن ذي ستخدامواال، املعرفة وتكامل

 لدى العليا التفكري مهارات تنمية يف العقل عادات أمهية على (Dods, 1996, 11-18) دودس أكد وقد
  .العلمية املعرفة ونشر تعزيز إىل إضافة، الطالب

، العلوم أسئلة اعأنو  فهم، االستطالع حب: العقل عادات ميتلك الذي الشخص هبا يتسم اليت الصفات ومن 
 العقلية العادات تنمية أنكما .  (Bailin, et.al., 1999, 285-302) التفكري مرونة، األدلة احرتام، للتفاصيل االنتباه
 األنشطة تكون أن جيب وهلذا. املعريف النمو مبراحل ترتبط أهنا كما،  مناسبة تدريسية أساليب استخدام املعلمني من تتطلب
 قاصرة ليست العقل عادات أن (Tishman, 2000) يذكر حني يف، للمتعلم املعرفية النمائية للمرحلة مناسبة التعليمية
 بشكل تطبيقها يف واإلرادة الرغبة وجود إىل تتعداها وإمنا، األساسية التفكري ومهارات املعرفية للقدرات الفرد امتالك على
  .(402، 2011، وعمر سيد) .متنوعة مواقف يف أفضل

 تشجع اليت الصفية البيئة وهتيئة، الطالب لدى العقل عادات على التعرف الضروري من أصبح ذلك وءض ويف 
 للمؤسسات الرئيسة األهداف من أصبح العقل عادات الطالب اكتساب وأن خاصة، العادات هذه استخدام تنمية على

 ميتلكوهنا اليت العقل عادات معرفتهم على الطالب ملساعدة ماسة حاجة هناك أن كما،  الثالثة األلفية يف الفعالة التعليمية
 اختيار طريق عن العادات هذه الطالب إكساب املعلمني على وينبغي، املعرفة وتكوين بناء على القدرة لديهم يصبح حىت
 & Marzano) العادات هبذه املرتبطة التعليمية املهام وهتيئة، التعليمي للمنهج املناسبة التدريس طرق

Pickering,1998,300-301) (33، 2006، جابر) ،(332-331، 2010، الشامي). 
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 كما  اخلربة أن إذ، اجلامعية الدراسة سنوات يف الطالب تقدم مع، اجلامعية ابخلربة تتأثر قد العقلية العادات وهذه 
 ذلك من العكس وعلى، ثبات   أكثر جيعله معني بفعل القيام تكرار أن إىل والتمرين املمارسة قانون صاحب ثورندايك يشري
  .(248، 2011، والرفوع جرادين سوسن)  .طويلة ملدة وتستعمل تكرر مل إذا االستجابة تتالشى سوف

 ومنها العقلية العادات تنمية ضرورة على أكد الذي الربيطاين الوطين املنهج العقل تبنت عادات اليت املناهج ومن 
  .(National Curiculum, 2005). التسامح وإدارة، العقلي واالنفتاح، ةواملثابر ، األدلة واحرتام، االستطالع حب: 

 لكل العلوم مشروع أبرزها من الرتبوية اليت املشاريع من عدد خالل من العقل بعادات االهتمام ظهر كما
 العلوم تعليم خالل من تنميتها ميكن  اليت العقلية العادات بعض حدد الذي (Project, 2061)( 2061) األمريكيني

  .النافذة واالستجابة، املعرفة على املبين والشك، والعدالة والتخيل، واالجتهاد التكامل:  ومنها

:  هي جمموعات ثالث إىل( العقلية العادات) اخلامس البعد مكوانت( 1999) وزمالئه مارزانو صنف وقد  
-2003) وكاليك كوستا  توصل حني يف، (اإلبداعي علموالت والتفكري، الناقد والتفكري، الذات تنظيم على والتعلم التفكري

 وكاليك كوستا  حددها اليت العقلية العادات قائمة إىل وابلنظر، والتدريب للتعلم قابلة عقلية عادة عشر ستة حتديد إىل( أ
  .عليه متفق وشبه التعريف حمددة فهي مارزانو منوذج يف العادات قائمة من التصنيف يف أوضح أهنا جند

 وقع فقد، مارزانوا لقائمة تطوير هي وكاليك كوستا:   من كل  حددها اليت العقلية العادات قائمة كانت  اومل
 وكاليك كوستا  من كل  حددها اليت العقلية العادات قائمة مع متفقة جاءت اليت العقلية العادات من سبع على االختيار
  .الدراسة هلذه جماال   لتكون عشرة الست

 تركز بذلك فهي، األسئلة وطرح األفكار عن التعبري خالل من لإلبداع الطالب أمام الفرصة حتتي العقل وعادات
 وأميمة قطامي. ) سابق منط على إنتاجها إعادة أو هلا استذكارهم على وليس، املعرفة املتعلمون هبا ينتج اليت الطرق على
 (. 95، 2005، عمور

والسعودية ، ويف أثنائها،  رفع كفاءته يف برامج اإلعداد قبل اخلدمةونظرا  ألمهية دور العلم تسعى كافة الدول إىل
( من وثيقة سياسية التعليم 170شأهنا يف ذلك شأن هذه الدول يف االهتمام إبعداد وتدريب املعلم حيث ذكر يف البند )

كما توضع ،  م وأتهيلهموتوضع لغري املؤهلني مسلكيا  خطة لتدريبه، يف اململكة " أن تدريب املعلمني عملية مستمرة
 .(86، 2005، ) أمساء األهدل، (32، 1995، ) وزارة املعارف .للمؤهلني لرفع مستواهم وحتديد معلوماهتم وخرباهتم

ويف ضوء ما سبق فإنه عند إصالح أو تطوير أي نظام تعليمي فالبد من االهتمام إبعداد املعلم إعدادا  جيدا   
فالعملية التعليمية ال ميكن أن ، ومن هنا أصبح إعداد املعلم وتدريبه ضرورة ملحة، كونه أحد أهم املدخالت التعليمية

  .(120، 2010، ) املطريف .يتحقق هلا النجاح إال من خالل معلم يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة واإلتقان

مة يف جمال العلوم مثل: ومن هنا تظهر احلاجة إىل االهتمام بربامج إعداد املعلمني قبل اخلدمة ويف أثناء اخلد 
 .وغريها من املفاهيم املنبثقة عن حركات اإلصالح يف الرتبية العلمية، والتنور العلمي، واملسعى العلمي، االستقصاء العلمي

  .(5، 2008، ) آمال عياش
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 عادات ألن، املتعلمني إببداع األحيان من كثري  يف تقرتن العقل عادات أن على الرتبية أدبيات بعضوقد أشارت 
 إىل والنظر، جيدة بطريقة معلوماهتم تنظيم على تدرهبم أهنا كما،  ألفكارهم واجليدة الفعالة اإلدارة من املتعلمني متكن العقل
 ضمنيا   تقوم فهي، املختلفة املشكالت وحل املهمات أداء من للتمكن الذهن بنية وتنظيم، مألوفة غري بصورة األشياء
  .(144، 2008، نوفل)، (21، 2005، عمور وأميمة قطامي) .بداعياإل التفكري مهارات بتنمية

 التدرييب الربانمج ابستخدام العلمي املسعى طبيعة وفهم بتكارياال التفكري مهارات إكساب أمهية سبق مما يتضح
لى حد علم ع –احلالية  الدراسة متغريات وفق حمليا   سابقة دراسات وجود عدم إىل وابلنظر، العقل عادات على القائم

 املسعى طبيعة وفهم االبتكاري التفكري تنمية يف العقل عادات إىل مستند تدرييب برانمج أثر الدراسة هذه تناولت -الباحث
  .القرى أم جبامعة العلوم معلمي الطالب لدى العقل وعادات العلمي

 :  الدراسة مشكلة
 فشل ألنه أزمة يف العلمي املسعى أن أوضحت لعلميةا الرتبية يف البحثية الدراسات من العديد أن للباحث تبني 

 جتعل مل اليت العلوم ومناهج الرتبوية السياسات إىل التذبذب ذلك الدراسات تلك وعزت، علميا   املتنور اجملتمع إنتاج يف
 ومنها :  العلمية للرتبية أساسية أهدافا   العلمي واملسعى، العلمي والتنوير العلم طبيعة

 (Richard,2001, 108-111), (Galas, 2003, 1847-1860) (Alan, 2004, 197)   .(6، 2008، عياش )آمال 

 حيث، العلمية ابلرتبية املرتبطة األساسية املفاهيم يف العلوم معلميبعض  لدى ضعف هناك إن القول ميكن كما 
 يف ضعف كذلك،  العلوم معلمي لدى العلمي واملسعى العلم طبيعة فهم يف ضعفا   هناك أن الدراسات من العديد أظهرت
 تعرض تزال ال العلوم مناهج أن كذلك،  الرتبوية اإلصالح حركات وخاصة، العلمية الرتبية يف احلديثة التطورات مواكبة
-Abd Elkhalic, 2000, 665). التفكري طرائق من أكثر املعريف الكم على وتركز، معرفيا   جسما   ابعتباره العلوم حمتوى

701( )Rudiger, 2000, 71-94( (6، 2008، عياش آمال .) 

 دراسات سوى جترى مل حيث، الكايف االهتمام جتد مل التحديد وجه على، العقل عادات أن للباحث تبني وقد 
 التفكري احلالية الدراسة متغريات مع العقل عادات تناولت دراسة أي جترى مل حني يف، العلوم جمال يف حوهلا قليلة

 . العقل عادات حنو واالجتاه، العلمي ىواملسع االبتكاري

 :  أمهها من عدة مبربرات وأمهيتها الدراسة مشكلة حتدد أن ميكن سبق ما ضوء ويف 

 املتزايد االهتمام يف يتمثل األول: مها لعاملني هذا يعود حيث الدراسية املناهج يف العقلية العادات تضمني ضرورة -1
 العقلية العادات من الطالب متكن درجة حتديد هبدف التعليمية البيئات لداخ والتقومي القياس أساليب بتغيري
، الربعي)  .البـالط دىـل الناقد التفكري مهارات حتسني يف اجلادة الرغبة يف يتمثل والثاين، استخدامها وكيفية
2009 ،86) ،(Guenther, 1997). 
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 منهم لعادات العديد إىل افتقار العملية الرتبية ناءأث العلوم معلمي الطالب على إشرافه أثناء الباحث مالحظة -2
  .سليمة علمية قرارات واختاذ اآلخرين مع أفضل تعامالت على مساعدهتم يف األساس تعترب اليت العقل

 يف االبتكاري التفكري وتنمية، العلمي واملسعى العقل بعادات االهتمام ضرورة إىل العاملية املشاريع بعض دعوة -3
 يف العقل عادات وتطور تنمية إىل دعا الذي العلمي للتنور( 2061) مشروع املثال سبيل على ومنها، علومال تعليم
( االبتكار على القدرة لتطوير اهلادف التعليم) ومشروع، (14، 2007، الوهاب عبد فاطمة) .اجلامعية املرحلة
 خالل األمريكيني الطالب متكني إىل يهدف والذي( 2010) عام أوابما ابراك األمريكي الرئيس أطلقه الذي
والعمل على تنمية عادات العقل  والتكنولوجيا والريضيات واهلندسة العلوم جمال يف قدراهتم رفع من القادم العقد

  .(63، 2011، مازن. )وتطويرها املبتكرين قدرة اتساع ضمان والتفكري االبتكاري هبدف

، العلمية للرتبية أساسية أهدافا   جتعلها مل حيث والتنوير العلمي العلمي عىواملس العلم طبيعة العلوم مناهج إغفال -4
، عياش آمال) .علميا   املتنور اجملتمع إنتاج يف فشل ألنه أزمة يف العلمي املسعى أصبح أن ذلك على ترتب حيث
2008 ،6 )(Alan,2004, 197) , (Richard, 2001, 108-111) (Galas, 2003, 1847-1860) 
 كاملسعى  العلمية ابلرتبية املرتبطة األساسية املفاهيم بعض يف العلوم معلمي بعض لدى ضعف وجود إىل إضافة
 على يركز، معرفيا   جسميا   ابعتباره العلوم حمتوى تعرض العلوم مناهج تزال ال حيث، اإلبداعي والتفكري العلمي
 .التفكري طرائق من أكثر املعريف الكم

 (Abd Elkhalic, 2000, 665-701) (Rudiger, 2000, 71-94) 
 التفكري مستوى واخنفاض، املتعلمني لدى وتنميتها العقل بعادات االهتمام ضعف الدراسات من العديدأشارت  -5

 : يلي ما الدراسات تلك ومن، املتعلمني لدى العقل عادات حنو واالجتاه، العلمي املسعى طبيعة وفهم االبتكاري
، )ريين، (2011، ن والرفوع)سوسن جرادي، (2009، )فتح هللا، (Thomson,2009)، (2006، )سعيد
2013) . 
 التدريس يف التقليدية الطرق استخدام على الرتكيز أن إىل الطالب مستوى يف التدين هذا الدراسات تلك وتعزو

 وطرق مناهجنا أن إىل إضافة ،املطلوب ابلشكل عليها والتدريس العقلية والعادات التفكري مهارات تنمية على تركز ال واليت
 تقدمي خالل من له التصدي ينبغي ما وهو، واسرتجاعها املعلومات حفظ على تركز الزالت املستخدمة التقومي

، 2011، صادق. )البـللط ةـالعقلي القدرات وختاطب تراعي مناسبة تدريسية وبرامج تدريسية ومناذج إسرتاتيجيات
188).  
 ويرى، الباحثني لدى الكايف االهتمام جتد مل اجلامعة طالب لدى وتنميتها الشائعة لعقلا عادات على التعرف نإ -6

 عادات وتنمية معرفة يف البحث فعند، للدراسة وإخضاعها على الرتكيز جيب اليت املهمة األشياء من أهنا الباحث
  .عليها الرتكيز جيب يتال والعادات التعلم عملية يف القصور أوجه حتديد ميكن اجلامعة طالب لدى العقل

 احتياجات يليب وال بكفاءة العصر متطلبات مع التفاعل على قادرين طالب خيرج ال التعليم أن من الشكوى كثرة -7
 واستظهار ابحلفظ يهتم وإمنا، فعالة عقل عادات وإكساهبم الطالب مهارات وتنمية ابلتفكري يهتم وال، العصر
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 لدى عقل عادات من يكسبه وما اجلامعي التعليم حال واقع على الوقوف إىل يدعوان وغريه ذلك كل،  املعلومات
 متغريات مع العقل عادات مستند إىل تدرييب برانمج أثر مبعرفة اهتمت دراسة يوجد ال وأنه خاصة الطالب
  .العقل عادات حنو واالجتاه العلمي واملسعى االبتكاري : التفكري احلالية الدراسة
وفهم املسعى ، يف ضعف عادات العقل حتديدها ميكن واليت، الدراسة مبشكلة الباحث شعر تقدم ما ضوء ويف

، كما أكدت على ذلك نتائج بعض الدراسات السابقة مثل : ) أميمـة عمـور،  واالجتاه حنو هذه العادات، العلمي
2005 )(Bergman, 2007), (Thomson,2009) ،لذا (2013، )ريين، (2001، )سوسن جرادين والرفوع 
 تلك على التغلب يف أثر له يكون قد مما، العلوم تدريس يف العقل عادات إىل مستند تدرييب برانمج تطبيق الباحث حياول
  .املشكلة

 أسئلة الدراسة: 
 العقل عادات استخدمت اليت الدراسات لندرة ونظرا  ، العلوم تدريس يف الواقع هلذا واستجابة، سبق مما نطالقا  ا

 الدراسة فكرة جاءت الدراسة هذه متغريات مع العادات هذه استخدمت حملية دراسة وجود ولعدم، عربيا   العلوم يف
 املسعى طبيعة وفهم االبتكاري التفكري تنمية يف العقل عادات إىل املستند التدرييب الربانمج أثر عن الكشف هبدف، احلالية
 الدراسة مشكلة عن التعبري ميكن وبذلك، القرى أم جبامعة لعلوما معلمي الطالب لدى العادات هذه حنو واالجتاه العلمي

 : التايل الرئيس السؤال يف

 واالجتاه العلمي املسعى طبيعة وفهم االبتكاري التفكري تنمية يف العقل عادات إىل مستند تدرييب برانمج أثر ما
 :  التالية األسئلة الرئيس السؤال هذا من ويتفرع ؟ القرى أم جبامعة العلوم معلمي الطالب لدى العادات هذه حنو

 العلمي املسعى طبيعة وفهم االبتكاري التفكري تنمية يف العقل عادات إىل املستند التدرييب الربانمج صورة ما -1
  القرى؟ أم جبامعة العلوم معلمي الطالب لدى العادات هذه حنو واالجتاه

 أم جبامعة العلوم معلمي الطالب لدى االبتكاري التفكري تنمية يف العقل عادات إىل مستند تدرييب برانمج أثر ما -2
  القرى؟

 أم جبامعة العلوم معلمي الطالب لدى العلمي املسعى طبيعة فهم العقل يف عادات إىل مستند تدرييب برانمج أثر ما -3
  القرى؟

 العلوم معلمي الطالب لدى لعاداتا حنو هذه االجتاه إىل عادات العقل يف تنمية مستند تدرييب برانمج أثر ما -4
  القرى؟ أم جبامعة

 : الدراسة أهداف
 حنو واالجتاه العلمي املسعى طبيعة تنمية التفكري االبتكاري وفهملالعقل  عادات إىل مستندإعداد برانمج تدرييب  -1

 .القرى أم جبامعة العلوم معلمي الطالب لدى العادات هذه
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 معلمي الطالب لدى إىل عادات العقل يف تنمية التفكري االبتكاري املستند ييبالتدر  الربانمج أثر عن الكشف -2
 .القرى أم جبامعة العلوم

 معلمي الطالب لدى العلمي املسعى طبيعة عادات العقل يف فهم إىل املستند التدرييب الربانمج أثر عن الكشف -3
 .القرى أم جبامعة العلوم

 الطالب لدى هذه العادات حنو االجتاه إىل عادات العقل يف تنمية املستند التدرييب الربانمج أثر عن الكشف -4
  .القرى أم جبامعة العلوم معلمي

 :  الدراسة أمهية
 :  التالية اجلوانب يف الدراسة أمهية تتمثل

 مشروع:  مثل العلوم تعليم جمال يف العاملية املشاريع وبعض العلوم تعليم إصالح حلركات استجابة الدراسة هذه أتيت -1
 الرئيس أطلق الذي(  االبتكار على القدرة لتطوير اهلادف التعليم)  ومشروع، األمريكيني لكل العلوم( 2061)

  .(2010) عام أوابما األمريكي

 عقل إىل الوصول شأهنا تدريبية من ودورات برامج بتقدمي االهتمام ضرورة إىل اجلامعي التعليم خمططي نظر توجيه -2
  .وكيفية توظيف االسرتاتيجيات التدريسية لتنمية عادات العقل واملسعى العلمي، منتجة عقلية اتعاد ميتلك

 توجيه يف املشرفني يوظفه أن ميكن أيديهم بني تدريبيا   برانجما   وضع يف الطبيعية العلوم مشريف الدراسة هذه تفيد قد -3
  .تدريسهم يف العقل عادات استخدام إىل العلوم معلمي

 تنميتها وحماولة، القرى أم جبامعة العلوم معلمي الطالب لدى العقل عادات على التعرف يف الدراسة هذه تفيد دق -4
اليت تنعكس بدورها على أداء طالهبم مبراحل التعليم  الالزمة واإلجراءات املمارسات بعض خالل من لديهم
  .املختلفة

  .احلالية للدراسة امتدادا   املستقبلية الدراسات من مزيد إىل وتوصياهتا، الدراسة متهد -5

 :  الدراسة حدود
 :  على احلالية الدراسة اقتصرت

 . هـ1433/1434 الدراسي للعام القرى أم جبامعة الرتبية كلية  العلوم معلمي الطالب من عينة -1

 املعارف تطبيق، وتعاطف بتفهم اإلصغاء، الدقة أجل من الكفاح، املثابرة: )  وهي العقل عادات بعض قياس -2
من خالل (  احملسوبة اجملازفة على اإلقدام، املعريف فوق التفكري، مبرونة التفكري، جديدة أوضاع على السابقة

  .املقياس املعد من قبل الباحث
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من خالل اختبار تورانس  (التفاصيل، األصالة، املرونة، الطالقة: )  التالية االبتكاري التفكري مهارات بعض قياس -3
  .أ( –)الصورة الشكلية 

 قياس بعض أبعاد مقياس االجتاه حنو عادات العقل يف األبعاد سابقة الذكر.  -4

  .من خالل االختبار املعد لذلك من قبل الباحث العلمي املسعى قياس -5

 :  الدراسة أدوات
 :  التايل يف الدراسة أدوات متثلت

  .( أ الشكلية الصورة)  االبتكاري للتفكري تورانس اختبار -1

  .الباحث إعداد من العلمي املسعى طبيعة فهم اختبار -2

  .الباحث إعداد من العقل عادات حنو االجتاه مقياس -3

 :  الدراسة مصطلحات
 املصطلحات هذه بيان ميكن، الرتبية أدبيات وبعض السابقة ابلدراسات متعددة تعريفات من ورد ما ضوء يف 

 :  اآليت النحو على

  Training Program:  التدرييب مجالربان

 واليت، هلا واملخطط املنظمة التدريبية واإلجراءات األنشطة من جمموعة: يف البحث احلايل التدرييب الربانمج يعرف 
 معلمي الطالب لدى العقل عادات حنو واالجتاه العلمي املسعى طبيعة وفهم االبتكاري التفكري وتنمية إكساب إىل هتدف
 والتقنيات والوسائل األنشطة، التدريبية األساليب، احملتوى، األهداف:  من الربانمج ويتكون، القرى أم امعةجب العلوم
  .الباحث وتصميم إعداد من الربانمج وهذا، والتقومي، التعلمية

  Habits of Mind العقل: عادات -2

ببنــاء معرفــة علميــة جديــدة يف  تــرتبط، حلــل مشــكلة مــا، خصــائص الســلوك الــذكي عنــد معاجلــة خــربة مــا"  هــي:
 (Tim and Richared, 2009, 13)مية واإلجرائية " يمستويهتا املختلفة املفاه

" أداء الطالـــب حتـــت ظـــروف صـــعبة خاصـــة عنـــدما يتطلـــب العمـــل اســـتخدام مهـــارات عاليـــة  كمـــا تعـــرف أبهنـــا:
 Daniel and)رات ومعرفــة كيفيـة اســتخدامها " ويشـمل هــذا امـتالك املهــا، للتفكـري واملثــابرة أو اإلبـداع أو براعــة األداء

Edith, 2001, 85). 

ليـات وإسـرتاتيجيات مرتبطـة هبـدف ( أبهنا " تفكري منظم مرتب يتضـمن آ14، 2005، يف حني عرفها )قطامي
  .وأن هذه العادة تقود الذكاء ابجتاه معني للوصول إىل هدف "، التخطيط لتحقيقه بوعي مث
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( أبهنــا " جمموعـــة مـــن املهـــارات واالجتاهــات والقـــيم الـــيت متكــن الفـــرد مـــن بنـــاء 68، 2008، كمــا عرفهـــا )نوفـــل 
 .تقوده إىل أداء سلوك معني بفاعلية واملداومة على هذا النهج"، تفضيالت من األداءات والسلوكيات الذكية

خدام املهـــارات وتعـــرف عـــادات العقـــل إجرائيـــا  أبهنـــا: جمموعـــة مـــن األداءات املختلفـــة الـــيت تـــدفع الطالـــب الســـت
أو قضـية مـا أو الرغبـة يف احلصـول ، عند مواجهة مشكلة ما، والعمليات العقلية بصورة دائمة يف مجيع األعمال املكلف هبا

وكمــا تقــاس ابملقيــاس املعــد يف ، هــي تشــمل العقــل والوجــدان والســلوكو ، واملداومــة علــى هــذا الــنهج بفاعليــة، علــى املعرفــة
 .الدراسة

  Habits of Mind Attiude:  العقل عادات حنو االجتاه -3 

 قيمة أو قضية أو معني موضوع من نسبيا   الثابت الفرد موقف: "  أبنه االجتاه( 29، 2005، اهلويدي)  عرف 
 "  معينة

 أو أتييد حيث من العلوم معلمي الطالب استجاابت جمموعة أبنه العقل عادات حنو االجتاه إجرائيا   ويعرف 
 يفمعلم العلوم  الطالب عليها حيصل اليت الكلية ابلدرجة عنها يعرب واليت، احملددة األبعاد يف املقياس مفردات معارضة
  .املعد يف هذه الدراسة املقياس

 Creative Thinking:  االبتكاري التفكري -4

 اخلصائصو  واالستعدادات القدرات من مزجيا   يضم مركب مفهوم"  أبنه( 42، 2005، اخلضراء )فادية عرفته 
 ابلنسبة وجديدة أصيلة نتاجات إىل لتؤدي العقلية ابلعمليات ترقى أن ميكن فإنه مناسبة بيئة وجدت ما إذا اليت الشخصية
  ." اإلنسانية احلياة ميادين أحد يف اجلماعة خربات أو الفرد خلربات

 واألصالة ابجلدة يتصف اجا  إنت تقود عملية أو، ذهين نشاط"  أبنه( 125، 2005، قطامي انيفة"  عرفته كما 
  ." واملناهج واملشكالت لألفكار جديدة حلول إجياد ويتضمن، اجملتمع يف والقيمة

 مثري أو ملشكلة جديدة أفكار أو أشياء إنتاج على الفرد قدرة"  أبنه( 131، 2006، الطيب)  عرفه حني يف 
 موضع وتكون، (التطوير) والتحسني، واملرونة والطالقة صالةابأل األشياء أو األفكار هذه وتتميز، حمددة زمنية مدة ويف، ما

  ." االجتماعية الناحية من واحرتام تقدير

 األصالة – املرونة – الطالقة):  العقلية القدرات من مزجيا   يضم مفهوم : أبنه إجرائيا   االبتكاري التفكري ويعرف 
 اليت الكلية ابلدرجة االبتكاري التفكري عن ويعرب، االبتكاري ابلتفكري يعرف ما جمملها يف تكو ن واليت، (التفاصيل –

 .(الصورة الشكلية أ )  لتورانس االبتكاري التفكري اختبار يف الطالب عليها حيصل
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  االبتكاري: التفكري مهارات

 يف قصد عن ومستخدمها منارسها، حمددة عقلية عمليات"  أبهنا التفكري مهارات( 45، 2002، )سعادة عرف 
  ." متنوعة تربوية أهداف لتحقيق والبياانت املعلومات معاجلة

 أساسية لبنات مبثابة اعتبارها ميكن، إدراكية معرفية عمليات( " 42، 2007، ونوفل جادو أبو)  عرفها حني يف 
  ." التفكري بنية يف

 الدراسة احلالية على املهارات التالية :  قد اقتصرت و 

، يف زمن حمدد، أو األفكار، رائيا  أبهنا القدرة على إعطاء أكرب عدد ممكن من البدائلالطالقة : ميكن تعريفها إج −
  .عند مواجهة مشكلة ما

 مع تعديل األفكار عند تغري ذلك املوقف أو املثري. ، املرونة: ميكن تعريفها إجرائيا  أبهنا تنوع واختالف األفكار −

، مبعىن أهنا أفكار غري مألوفة، ع وتكرار األفكار اليت يقدمها الطالباألصالة: وميكن تعريفها إجرائيا  أبهنا عدم شيو  −
  .مقارنة أبفكار زمالئه داخل اجملموعة

حبيث ينتج عن هذه ، التفاصيل: ميكن تعريفها إجرائيا  أبهنا قدرة الطالب على إضافة تفاصيل لعمل ما أو فكرة ما −
  .اإلضافة فكرة جديدة متتاز ابلوضوح

 :  Scientific Enterprise ميالعل املسعى -5

 مشكالته حل يف يساعده الذي التجرييب املنهج من الطالب متكن"  أبنه( 11، 2008، عياش آمال)  عرفته
 إنساين كنشاط  ابلعلم وعيه وزيدة النقدية التحليلية ابملهارات وتزويده العلمي والتحليل العلمية األدلة إىل ابالستناد اليومية

  ." الصائبة القرارات واختاذ العلوم جمال يف املهن بعامل وتعريفه املستقبل مهنة اختيار من ينهومتك، واجتماعي

 خالل من العلمي املسعى اختبار يف الطالب عليها حيصل اليت الكلية ابلدرجة العلمي املسعى عن ويعرب 
  .راسةالد أهداف ناسبتهملالتعريف  هذا الباحث ويتبىن االختبار بنود على استجابته

 :النظرياإلطار 
 أواًل : التفكري االبتكاري 

وقـد عـرف تـورانس ، إن تنمية التفكري االبتكـاري مـن األهـداف األساسـية الـيت يسـعى تـدريس العلـوم إىل حتقيقهـا 
(Torrance) ، التفكري االبتكاري أبنه " إنتاج جديد انبع من جمموعة من الشروط والعوامل اليت تساعد الشخص املفكـر
( أبنــه " نشـاط عقلــي مركــب 96-95، 2000، الســيد ةماجـد)  يف حــني عرفتــه، (174، 2003، )علـي حتقيقــه " ىعلـ

كمـــا عرفتـــه ) عطيـــات ،  وهـــادف توجهـــه رغبـــة قويـــة يف البحـــث عـــن أو التوصـــل إىل نـــواتج أصـــيلة مل تكـــن معروفـــة ســـابقا  "
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أبكــرب قــدر مــن الطالقــة الفكريــة واملرونــة التلقائيــة  ( أبنــه " قــدرة الفــرد علــى االســتنتاج الــذي يتميــز117، 2008، إبــراهيم
  .وذلك كاستجاابت ملشكلة ما أو موقف مثري "، واالصالة

  االبتكاري:مهارات التفكري 

ميكن القول أن معظمها اهتمت ابلتفكري االبتكاري من خالل استعراض أدبيات الرتبية والدراسات السابقة اليت  
 اري يتضمن القدرات واملهارات الرئيسية التالية : التفكري االبتكأن على  اتفقت

 :   Fluency الطالقة -1

أو ، أو املرتادفــــات، ( أبهنـــا " القـــدرة علــــى توليـــد عـــدد كبــــري مـــن البـــدائل97، 2002، عرفهـــا )حســـني وفخــــرو 
 . والسرعة والسهولة يف توليدها"، أو االستعماالت عند االستجابة ملثري معني، أو املشكالت، األفكار

( أبهنـــا" جمموعـــة االســـتجاابت اخلاصـــة بكميـــة األفكـــار الـــيت ميكـــن إنتاجهـــا يف 40، 2008، طةفويعرفهـــا )صـــوا 
عـدد ممكـن مـن أكـرب إجرائيـا  أبهنـا القـدرة علـى إعطـاء  تعريفهـاأي سـهولة توليـد األفكـار بسـرعة" وميكـن ، وحدة زمن معني

  .ما عند مواجهة مشكلة، يف زمن حمدد، أو األفكار، البدائل

( 32، 2002، ) احليـزان، (158، 2007، وهناك أنواع متعددة للطالقة أوردها كـل مـن : ) أبـو جـادو ونوفـل 
 ميكن حتديدها على النحو التايل : 

 Ideational Fluencyطالقة األفكار  *    Word Fluencyطالقة الكلمات أو الطالقة اللفظية  * 

  Figuralطالقة األشكال   *    Expressional Fluencyالطالقة التعبريية  *

 :  Flexibilityاملرونة  -2

بـدال  مـن جتميـده يف ، زواي التفكـري( أبهنا " قدرة الشخص على تعـديل 191، 1996، عرفها )اخلليلي وآخرون 
  .وذلك استجابة ملعطيات املوقف "، اجتاه معني

  .للتغري أو التكيف حني يلزم ذلك " الشخص ( أبهنا " مقدر استجابة68، 2003، يف حني عرفها )احلارثي 

  .مع تعديل األفكار عند تغري ذلك املوقف أو املثري، تنوع واختالف األفكارأبهنا وميكن تعريفها إجرائيا   

 :  Originalityاألصالة  -3

يف  ( أبهنــا: " قــدرة الفــرد علــى اإلتقــان بفكــرة جديــدة مل ختطــر علــى فكــر أحـــد26، 2007، عرفهــا ) خطــاب 
  .جمموعته "

  .( أبهنا " الفكرة اليت ختضع لألفكار الشائعة وتتصف ابلتميز "131، 2005، ها ) انيفة قطاميتيف حني عرف 

، مبعــىن أهنــا أفكــار غــري مألوفــة، عــدم شــيوع وتكــرار األفكــار الــيت يقــدمها الطالــبأبهنــا وميكــن تعريفهــا إجرائيــا  :  
  .مقارنة أبفكار زمالئه داخل اجملموعة
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 :  Elaborationالتفاصيل  -4

أو لوحـة ، ( أبهنا " القدرة على إضافة تفاصيل جديـدة ومتنوعـة لفكـرة أو مشـكلة86، 2004، عرفها ) جراون 
  .من شأهنا أن تساعد على تطويرها وإغنائها وتنفيذها "

، وتوســيعاتوإعطــاء تفصــيالت ، ( أبهنــا" تنــاول فكــرة أو عمــل109، 2002، )حســني وفخــرو عرفهــا يف حــني 
  .وتستخدم مهارة التفاصيل جلعل الفكرة أو املنتج أكثر وضوحا "، ورسم خطوات جتعل هذه الفكرة عملية

حبيـث ينـتج عـن هـذه اإلضـافة فكـرة ، وميكن تعريفها إجرائيـا  أبهنـا قـدرة الطالـب علـى إضـافة تفاصـيل لعمـل مـا أو فكـرة مـا
  .جديدة متتاز ابلوضوح

 ية : مراحل العملية االبتكار 

( 195، 1996، )اخلليلــــي وآخــــرون، (255، 2003، ) ســــعادة :هــــذه املراحــــل كمــــا أوردهــــا كــــل مــــنتتمثــــل 
  :  يف التايل (34، 2011، )السفياين، (441، 2007، )عبيد، (92، 2004، )جروان

بتكـــار اخلاصـــة : يـــتم يف هـــذه املرحلـــة هتيئـــة العقـــل وذلـــك جبمـــع املعلومـــات لعمليـــة اال Preparationمرحلـــة اإلعـــداد  -أ
  .واستيعاب أبعادها وفهمها من مجيع الزواي، ابلتعامل مع إحدى القضاي أو املشكالت

هنمــــاك يف واال، : بعــــد مجــــع املعلومــــات املتعلقــــة ابملشــــكلة يبــــدأ الفــــرد ابلتفكــــري فيهــــا Ineubationمرحلــــة احلضــــانة  -ب
  .تفكري يف االحتماالت املمكنة حلل املشكلةوقد ينهمك الفرد يف ال، وما هي احللول املناسبة هلا، أبعادها

وانطــالق شــرارة ، يــة والدة لفكــرة جديــدة ومرتقبــةتعتــرب هــذه املرحلــة بدا :  Iuminationalام أو اإلشراق مرحلة اإلهل -ج
  .ام هو اخلربة اليت تنتهي إبجياد حل لتلك املشكلةهلشراق أو اإلإن اإل، االبتكار

، وذلــــك للتحقــــق مــــن أصــــالتها وفائــــدهتا، والتأكــــد منهــــا: يــــتم فيهــــا جتريــــب الفكــــرة  Verificationمرحلــــة التحقــــق  -د
  .وذلك متهيدا  لتوثيقها ميدانيا  ، ومالءمتها حلل املشكلة أو القضية املطروحة

ينبغــي تــوافر مســتوى رفيــع مــن اإلصــرار واملثــابرة لــدى الفــرد عنــدما جيــد  :  Persistenceمرحلة اإلصرار واملثابرة  -هـ
 أن جيتازها ابإلصرار واحملاولة مرة تلو األخرى.  ليهبل ع، ب التفكري يف هذه املشكلة موصداب

  االبتكاري:دور املعلم يف تنمية التفكري 

فلم يعد املعلـم املصـدر الوحيـد الـذي يقـرر للطـالب ، إن على املعلمني االهتمام ابلتفكري االبتكاري وعدم إغفاله 

حيث أهنم يف ، حيث ينبغي أن يعطي الطالب املسؤولية الكاملة ليقرروا ماذا يتعلمون وكيف، وكيف ، ومىت، ماذا يتعلمون

 ( 36، 2011، ) السفياين .هذه احلال يتفوقون يف حل املشكالت واالبتكار

 (56، 2005، ثل يف التايل : )السعدينلم يف تنمية التفكري االبتكاري يتمإن دور املع

  .فتوحة النهايةأن يستخدم أسئلة متشعبة م -

  .االبتعاد عن االستهزاء والنقد الساخر من إجاابت الطالب -
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 أن يعمل على تنمية القدرة على التحليل والرتكيب.  -

  .تزويد الطالب وتثقيفهم بكل ما له عالقة ابالبتكار -

  .بهيهتمون تشجيع الطالب على التقدم يف اجملال الذي  -

 ( أبن املعلمون الناجحون يف تنمية االبتكار هم الذين : 96 -95، 1992، ويذكر )صبحي وقطامي

  .يقدمون أنشطة تساعد على التفكري االبتكاري -

 يشجعون الطالب على إعطائهم حريتهم يف التعبري الثقايف.  -

  .يقومون بتعليم الطالب مهارات البحث العلمي -

  .تلفةتعليم الطالب مهارات التفكري االبتكاري املخيقومون ب -

  .االهتمام ابألصالة -

( األدوار الــيت ينبغــي علــى املعلــم اختاذهــا يف تعلــيم التفكــري االبتكــاري  181 – 179، 2004، الطيطــيويــذكر )

 وهي : 

  .Climate Builderل للمناخ الصفي مشك   -    .Plannerخمطط  -

  .Focuserز مرك   -    .Initiatorمبادر  -

  Resource Personر للمعرفة مصد   -   .Sustainerحمافظ مواصل  -

  .Modelأمنوذج ) قدوة (  -    .Proberسابر  -

  .Quesrionerموجه لألسئلة  -

( أن مــن أهــم اإلجــراءات واملمارســات الــيت جيــب علــى املعلــم إتباعهــا مــن أجــل 76، 2007، ويضــيف )خطــاب
 تنمية التفكري االبتكاري لدى الطالب ما يلي : 

  .رة اخليال لدى الطالبالعمل على إاث -

  .إرجاء احلكم على إجاابت الطلبة مباشرة -

  .تنمية الفضول وحب التعرف على ما هو جديد ومثري لديهم -

  .مساعدهتم وتشجيعهم على حتدي املشاكل اليت تعرتضهم -

 أدوات تنمية التفكري يف تدريس العلوم : 

وميكـن ، ن اختيار األدوات اليت تساعد على ذلك النمـو والتطـورينمو ويزداد إذا أحس، يعد التفكري عملية عقلية 
، )احمليسن، (107، 2003، ) عصام الدين كل من:  ذكر بعض األدوات اليت ميكن توظيفها يف تدريس العلوم كما أوردها

 وهي : ، (41، 2011، )السفياين، (124، 2007
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 . يسري يف كل االجتاهاتملنوع الذي اتساع األفق : يقصد بذلك التفكري الشامل وا -

، التحليـــل، التنظـــيم : يقصـــد أن يكـــون هنـــاك تنظـــيم ألفكـــار الطالـــب ويتضـــمن ذلـــك العناصـــر التاليـــة : ) اإلدراك -
  .املقارنة (

  .والدليل الفكري يف القضية، ونوعية الدليل، التفاعل : وهو تفاعل األفكار ومنه : اختيار طريف فكرة ما -

وينمـي بطـرق خمتلفـة منهـا: ، وهـو أحـد األهـداف الـيت تنشـدها مـادة العلـوم، وهو قمة التفكري التفكري االبتكاري : -
 املرونة. ، تقومي حل املشكلة، حتديد املشكلة بصورة دقيقة

وتشـــجيعه يف البحـــث والتحـــري عـــن ، املعلومـــات واملشـــاعر: ينبغـــي وضـــع املعلومـــات املعطـــاة للطالـــب يف االعتبـــار -
  .هاملعلومات غري املعطا

 عوامل تنمية التفكري االبتكاري : 

، لكـنهم خيتلفـون يف مسـتويت امـتالكهم هلـا، يتفق علماء النفس أن كل األفراد األسويء لـديهم قـدرات ابتكاريـة 
يشـعر فيهـا الطالـب أبمـان ، ة حمفـزة لالبتكـاريلصـعمل على تنمية التفكري االبتكاري فيجب أوال  هتيئـة بيئـة فنوإذا أردان أن 

 (. 45، 2011، )السفياين، مبعىن أن أفكاره وحلوله غري مهددة ابلنقد والتهكم، ولوجيسيك

 ( منها : 115 -114، 2004، الطيطيوهناك عدد من العوامل اليت تسهم يف تنمية التفكري أوردها ) 
  .االتصال -   املالحظة  -
 ؤ )الوصول إىل االستنتاج ( بالتن -   التصنيف.  -
  .التجريب -   القياس.  -
  .ضبط املتغريات -   وضع الفروض.  -

( على عدد من العوامل 188 -184، 2005، و ) حممد، (160 -159، 2007، سعمويتفق كل من ) د 
 اليت تسهم يف جناح التفكري وتنمية ومنها : 

وتقبل أفكار الطالب دون ، شةوتشجيع الطالب على املناق، املعلم : ويتمثل دورة يف ) توفري البيئة التعليمية اجليدة  -أ
 .ووجود تغذية راجعة(، ة يف الطالبوزرع الثق، سخرية

احـــرتام ميـــول واجتاهـــات ، البيئـــة املدرســـية والصـــفية: حيـــث البـــد مـــن تـــوافر شـــروط منهـــا : ) هتيئـــة املنـــاخ املدرســـي -ب
 وإعطاء حرية التعبري(.، وتقبل النقد البناء لألفكار، الطالب

ووضــع ، التعليميــة ملهــارات التفكــري والــيت تســهم يف حـث الطــالب علــى التنقيــب عــن املعلومــاتمالءمـة النشــاطات  -ج
  .وتشجيع الطالب على استنتاج األفكار والتفاعل معها، الطالب يف مواقف حقيقية
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 عالقة االبتكار ابلتفوق : 
 يــتم إال إذا تــوافرت العديــد مــن تتمثــل العالقــة بــني التفــوق العقلــي واالبتكــار يف أن التفــوق العقلــي واالبتكــار ال 

( كمـا أن 143، 2008، ) الباكسـتاين، األسـرية واالقتصـادية املالئمـة والظـروف، الشروط منها املناخ االجتماعي املناسب
وهـــو نتـــاج املوهبـــة ، ود إىل قـــدرة الفـــرد علـــى االســـتنتاج الـــذي ميتـــاز أبكـــرب قـــدر مـــن الطالقـــة واملرونـــة واألصـــالةاالبتكـــار يعـــ

واختلـف هـؤالء يف النسـبة ، وهناك من يعتـرب التفـوق قـدرة عاليـة خاصـة، (196، 1997، نيسة فخرو واليماينق. )أوالتفو 
أو ، وقـد يكـون التفـوق العقلـي ذكـاء عامـا  ، ( فـأكثر130) هـيحيـث أشـار الـبعض إىل أن نسـبة ذكـائهم ، املئوية للمتفوق
  .(37، 2001، )السويدان والعدلوين .يا  وفنيا  وقد يكون ابتكارا  علم، أو حتصيال  دراسيا  ، قدرة خاصة

 : Scientific Enterpriseاثنياً : املسعى العلمي 

حيــث أن املســعى ، ( العلــوم للجميــع2061قبــل احلــديث عــن املســعى العلمــي ينبغــي إلقــاء الضــوء عــن مشــروع ) 
 شروع ابختصار على النحو التايل :لذلك يتم احلديث عن هذا امل، العلمي نشأ وظهر يف ضوء إحدى مراحل هذا املشروع

 American Association for the advancement of Science)) قامـت اجلمعيــة األمريكيــة لتقـدم العلــوم
(AAAS, 1989) ( وهو العام الذي شـوهد فيـه املـذنب هـايل ضـمن اجملـال األرضـي1985ابملبادرة هبذا املشروع عام ) ،

( حيــــث أن األطفــــال احلــــاليني الــــذين 2061امســــه تيمنــــا  بظهــــوره ومشــــاهدته عــــام )وهــــذه الظــــاهرة الــــيت منحــــت املشــــروع 
وهم أنفسهم الذين سيكونون ، ( سيبدأون سنواهتم الدراسية قريبا  2061( عاما  يف عام )76سيشهدون عودة املذنب بعد )

وإعـدادهم وأتهـيلهم  هممما يتطلب تعليم، ةيف مراكز املسؤولية والقيادة يف الواليت املتحدة األمريكية يف تلك الفرتة التارخيي
 (. 129 -128، 2007، بثقافة علمية وريضية وتكنولوجية مناسبة يف اجملتمع املتطور الصناعي التكنولوجي. )زيتون

، )زيتـون، (Rutherford and Ahlgren, 1990) مـن:أوردهـا كـل املشـروع مـن ثـالث مراحـل  اويتكون هـذ
، 2007، ) جنـــوى شـــاهني، (21-20، 2005، ) القبـــيالت، ( 44 – 43، 2002، ) علـــي، ( 42 – 41، 2002
 وهي : (  19 – 14، 2008، ) آمال عياش، (78

وإجيـاد الـروابط بـني العلـم ، املرحلة األوىل: تضمنت حتديد املعرفـة العلميـة واالجتاهـات الـيت ينبغـي للطـالب اكتسـاهبا
ومتــت ، وطبيعـة املســعى العلمـي، وطبيعـة العلــم، مهـارات التفكــري العلمـي والتأكيـد علــى، والريضـيات والتكنولوجيـا واجملتمــع

م( بـدعم مـن الرابطـة األمريكيـة لتقـدم العلـوم 1989ترمجة هذه األفكار يف الوثيقة األوىل العلوم للجميـع الـيت ظهـرت عـام )
(AAAS)  : وتضمنت وثيقة العلوم مخسة عشر فصال  من أبرزها الفصول التالية 

 .Habits of mindل عادات العق −

  .Refroming Educationإصالح الرتبية  −
 .The Nature of Scienceطبيعة العلم  −

  .The Nature of Mathematicsطبيعة الريضيات  −
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( وقــد حــددت فيــه خصــائص املعنــون )العلــم لكــل األمــريكيني م( بنشــر التقريــر1989وانتهــت هــذه املرحلــة عــام )
  .املثقف علميا   الشخص

مــن ، واالستقصــاء، الثانيــة : ركــزت علــى إجيــاد معــايري التنــوير العلمــي ) الثقافــة العلميــة ( واملســعى العلمــي املرحلــة
 Benchmark Forوترمجت عمليا  يف الوثيقة الثانية الدالة على التنوير العلمي ، ريض األطفال وحىت الصف الثاين عشر

Science Literacy, 1993 وظهـرت وثيقـة هامـة بعـد املعـامل الدالـة ، يكيـة لتقـدم العلـوملرابطـة األمر عـن ا الـيت صـدرت
( ومـن 2061) (SFAA)وتضـمنت جمـاالت مرتبطـة مبشـروع   Blue Printالزرقـاء  العلمـي مسيـت ابلطبعـة علـى التنـوير

، األمــور واجملتمــع أوليــاء، هيكلــة املدرسـة، التقــومي، التكنولوجيــا واملـوارد املاديــة، أبـرز هــذه اجملــاالت مــا يلـي : إعــداد املعلمــني
/ املقاصـد /  )املعـايري( بنشـر التقريـر املعنـون 1992هـذه املرحلـة عـام )وانتهـت  .البحـث، التمويل، السياسة، التعليم العايل

  .( التوعية للثقافة العلمية
ني: األوىل توفيهــا تنفــذ خمرجــات املــرحل، القــرن احلــادي والعشــرين بدايــةهــذه املرحلــة إىل واســتمرت املرحلــة الثالثــة : 
وأمهيـة دعـم اجملتمـع ومؤسسـاته ، ودور العلـم يف اجملتمـع، وركزت هذه املرحلة علـى إعـداد املعلمـني، والثانية على نطاق واسع

 Atlas of Scienceوتوجـت هـذه املرحلـة بظهـور وثيقـة مسيـت أطلـس التنـوير العلمـي ، املختلفـة للعلـم والبحـث العلمـي

Literacy  2007عام.  
 ذا األطلس من جزئني تناول اجلزء األول التايل : وقد تكون ه

  .Literacy Goalsغايت الثقافة  −

  .Learning Goalsغايت التعليم  −
 يف حني تناول اجلزء الثاين جوانب عدة من أبرزها التايل : 

  .Habits of mindعادات العقل  −

  .The Nature of Technologyطبيعة التكنولوجيا  −
  .The Physical Settingالبيئة املادية  −

  .The Living Environmentالبيئة احلية  −

وتضمن األطلس فصوال  من وثيقة املعامل واملراحـل التعليميـة الـيت تناولتهـا الوثيقـة ابتـداء مـن ريض األطفـال وحـىت  
  .الصف الثاين عشر

لعلميــة تضــمنا  ذلــك الرؤيــة ا( يتضــح أنــه ركــز علــى طبيعــة العلــم م 2061ومــن خــالل الدراســة الدقيقــة ملشــروع )  
  .(20، 2008، وعادات العقل. ) آمال عياش، واالستقصاء العلمي، واملسعى العلمي، للعامل

( مـــا مت تناولـــه يف بعـــض مراحـــل املشـــروع حـــول املســـعى 2061يف مشـــروع )مـــا يهمنـــا وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق فـــإن  
  .العلمي يف العلوم وما تضمنه من أمهية يف هذا اجلانب
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املســعى العلمــي مــن املفــاهيم املعاصــرة الــيت ظهــرت مــؤخرا  يف الدراســات والبحــوث الرتبويــة يف ضــوء بعــض  يعــدو 
وقد متت معاجلة هذا املفهوم العلمي بشكل تفصيلي يف وثيقة املعامل الدالة ، (2061املشاريع العاملية احلديثة مثل مشروع )

 Scientificوقــد مت اســتخدام املصــطلح العلمــي   Benchmarks of Science Literacyعلــى التنــوير العلمــي 

Enterprise (.28، 2008، ليعرب عن املسعى العلمي. ) آمال عياش 

لعــل مــن أبرزهــا ضــعف إعــداد معلمــي ، وقــد أشــار بعــض البــاحثني إىل وجــود بعــض األزمــات يف الرتبيــة العلميــة 
وقد حددت هذه البحوث سبب وجود ،  العلم واجملتمعوضعف الرابطة بني، وعدم االهتمام الكايف ابملسعى العلمي، العلوم
 ,Richard)وطرحـت جمموعـة مـن األسـئلة حيـال هـذه األزمـة مثـل األسـئلة التاليـة : ، ذه األزمة بسـبب النظـام التعليمـيه

2001, 108-111( )Kenday, 2001,2053( (28، 2008، )آمال عياش.  

 ملاذا املسعى العلمي يف أزمة ؟ 

 ؟ والنظام التعليمي العلمي اد تفاعل بني املسعى هل ميكن إجي  -

 ما دور الرتبية العلمية يف اجملتمع ؟   -

وأن ، إىل أن الصفة العاملية للمسعى العلمي يف خطر (Galas, 2003, 1847-1860)يف حني أشار جالس  
كتســب املســعى العلمــي صــفة لي، يف العمــل علــى تعزيــز مفهــوم املســعى العلمــي وعامليــة العلــم يكمــنحــل مشــكالت العــامل 

  .العاملية

( أن 2004السـياق ورد يف التوصــيات الصــادرة عـن املنتــدى األور  للعلــوم الـذي عقــد ابلســويد عــام ) ذاتويف 
رات علـى ذلـك انضـمام الكثـري مـن األعضـاء إىل اهليئـة شـومـن املؤ ، وأن العامل أصبح جمتمعا  علميا  ، العلم حقق صفة العاملية

  .(Alan, 2004, 197)من خارج الواليت املتحدة األمريكية  (AAAS)دم العلوم األمريكية لتق

واعتـــرب ، يتبعهـــا العلمــاء يف توصـــلهم للمعرفــة العلميـــة اثبتــة( أنـــه ال يوجــد إجـــراءات 2061وقــد أشـــار املشــروع ) 
،  تفسـري مـا جيـري يف العـاملوتوظيـف املنطـق مـن أجـل فهـم و ، املشروع أن املسعى العلمي عملية تتطلب وجود األدلة العلمية

كما أوضحت املعايري الوطنية للرتبية العلمية أن الطالب إبمكاهنم أن يطوروا فهما  لطبيعة العلم من خالل فهمهم للمسعى 
 ( 30، 2008، )آمال عياش (NRC, 1996)(National Search Counicl 1996) .يـالعلم

وذلــك ليســتطيع اإلنســان ، العلميـةالثقافــة  يشــكل أســاسعلـم وقـد أكــدت معظــم أدبيـات الرتبيــة أن فهــم طبيعــة ال 
 وفهم طبيعة املسعى العلمي.، ويتطلب ذلك فهم طبيعة االستقصاء العلمي، صنع القرارات

 (AAAS, 1993)(Meyer and Woodrfull, 1997, 173-192) (Abdel- Khalic, 2000, 665-

( 32، 2008، )آمــال عيــاش (Dass, 2005, 87-115)وللمســعى العلمــي مكــوانت عــدة أوردهــا كــل مــن :  )701
 يف التايل :  تتمثل
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وتوظيـــف ، وتطبيـــق النشـــاط العلمـــي، والســـياق االجتمـــاعي للنشـــاط العلمـــي، جمـــاالت النشـــاط العلمـــي واملعرفـــة 
مج إعـداد كما أنه ينبغي االهتمـام بـربا،  والتضمينات االجتماعية للنشاط العلمي، النشاط العلمي يف مواقف تعليمية خمتلفة

  .معلمي العلوم وتطوير كفايهتم يف جمال املسعى العلمي والثقافة العلمية

وتوظيـف أخالقيـات ، واالستقصـاء العلمـي، إن فهم طبيعة املسعى العلمي لـدى املـتعلم تتطلـب فهـم طبيعـة العلـم 
لـذلك فقـد تناولـت وثيقـة املعـامل ، ملختلفـةوالبد من تعرض املتعلمني هلذه املفـاهيم خـالل املراحـل التعليميـة ا، العلم يف احلياة

إذا حتققـت تـؤدي إىل ، معايري لكل مرحلة تعليميـة Benchmarks for Science Literacyالدالة على التنور العلمي 
 (AAAS, 1993)وتبـدأ هـذه املعـايري مـن الروضـة وتنتهـي ابلصـف الثـاين عشـر ، حتقـق نتاجـات مرتبطـة ابملسـعى العلمـي

  .(33، 2008، )آمال عياش

 ( يف جمـــــال املســـــعى العلمـــــي علـــــى النحـــــو التـــــايل :2061وميكـــــن تنـــــاول أهـــــم املعـــــايري الـــــيت وضـــــعها مشـــــروع ) 
(AAAS,1993)   خطابيــة102 – 87، 2004، ( )تروبريــدج وآخــرون197 -195، 2008، )آمــال عيــاش ( ) ،

 .(325 -223، 2006، ( )الشايع والعقيل38 -32، 2002، ( ) علي96 -89، 2008

 املعايري اخلاصة بريض األطفال حىت الصف الثاين : 

  .كل طالب يستطيع التعامل مع العلوم -

 يفضل يف تعليم العلوم الرتكيز على عمل الفريق.  -

  .إتحة الفرصة للطالب للتوصل إىل استنتاجاهتم اخلاصة -

  .التعامل حبرص مع النباتت واحليواانت -

 :  لث وحىت اخلامساملعايري اخلاصة من الصف الثا

  .تتضمن العلوم روح املغامرة وميكن جلميع الناس التعامل مع العلوم -

 التواصل أمر هام يف العلوم ومن خالله يتم احلديث عن منجزات العلماء.  -

 حيتاج العلم اخنراط الكثري من الرجال والنساء من جنسيات خمتلفة يف املشروع العلمي.  -

 لصف السادس وحىت الثامن : املعايري اخلاصة من ا

  .إن تقدم وتطور العلوم والريضيات والتكنولوجيا كان بفضل اجلهود اإلنسانية -

  .حرم العلم من إبداع هؤالء الناس ومنجزاهتم، ةأإن وضع القيود واحملددات على األقليات واملر  -

  .منجزات العلم متاحة للجميع -

 الكليات واجلامعات. حيصل العلماء على فرص متساوية يف  -

  .األخالقيات العلمية يف األحباث اليت ختص اإلنسان تفعيلجيب  -
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  .نفسية مهمة يف جمال العلومالتعترب اجلوانب  -

  .التوثيق والتسجيل الدقيق للمعلومات أمر مهم يف العلوم -

 املعايري اخلاصة من الصف التاسع وحىت الثاين عشر: 

  .ثقافة علمية حول فروع العلم املختلفةالبد من تزويد الطالب ب -

  .ضرورة معرفة دور احلضارات القدمية يف تطور العلم -

  .العلم احلديث ساهم فيه الكثري من احلضارات اإلنسانية -

  .التقدم يف العلوم يعتمد على حاجات اجملتمع -

  .هي جزء من املسعى العلميو امة لكنها تشرتك يف هدف وفلسفة ع والتكنيكختتلف فروع العلوم يف احملتوى  -

  .طبيعة العلم تتطلب التأمل واملراجعة املستمرة -

  .خالقياتألاث تنتهك هذه االبد من مراعاة أخالقيات املهنة اخلاصة ابإلنسان فكثري من األحب -

 Habits of mindاثلثًا: عادات العقل 

 مفهوم عادات العقل:  -أ

 طاقاته ألقصى املستمر اليقظ الواعي الفكر من إطار يف احلياة جلودة دعوة متثل العقلية العادات دراسة إن 
 واملقررات املناهج صميم يف العقلية العادات وتنمية واستدماج تدريس فكرة ظهرت عندما أنه البيان عن وغين، وإمكاانته
، العربية جمتمعاتنا يف مأمول وتفعيل اهتمام من تستحقه ما الفكرة هذه جتد مل، التعليمية مراحلها اختالف على الدراسية
 بل فحسب للفرد الشخصية احلياة مستوى على ليس مباشرا   وانعكاسا   إجيابيا   مردودا   الفكرة هلذه أن من الرغم على وذلك
  .(57 -56، 2011، السواح منار)  .أبسره اجملتمعي املستوى على

 العقل عادات نوظف أن حناول وال نلجأ ال أننا إىل( 195، 2000، وآخرين مارزانو)  يؤكد اجلانب هذا ويف 
 هذه متثل حيث، للتنفيذ وقابلة حقيقية خاصة أهداف حتقيق على قدراهتا وهلا حمددة أعمال بصدد نكون عندما إال

  .الدافعية مصادر أهم األهداف

 التعليمية النواتجو  األهداف مقدمة يف ذكية سلوكيات شكل على متارس اليت العقلية العادات ولقد أصبحت 
 ,Mercado). املناسبة التعليمية اخلربات واكتساب التعلم على وقدرته، الدماغ أحباث تطور ظل يف خاصة، املرجوة

غريت  اليت اخلصائص من جمموعة احلايل عصران هبا يتميز اليت والتقنية العلمية التطورات فرضت وقد )109-110 ,2008
 جديد كل  تعلم يتطلب الذي األمر، يتعلمه فيما للمتعلم إجيا  دور وجود بوضوح وبرز، التعلم مفهوم يف كبري  حد إىل

 ما وهذا، (404، 2011، وعمر سيد. )الطالب لدى العقل عادات على التعرف أمهية إىل بدوره يقود وهذا، له ابلنسبة
 يف وال، املعرفة كثرة  يف يكمن ال يةالتعليم األنظمة من كثري  يف حاليا   املشكلة أن يف (Wanger, 2003) دراسة أكدته
 واخلطأ الصواب ومتييز، املعرفة هذه تنقية كيفية  هو املتعلمني يواجه الذي احلقيقي التحدي وإمنا، إليها الوصول سهولة
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  دراسات وتتفق، إجيابية بصورة التفكري ومهارات العقل لعادات املتعلمني توظيف خالل من حيدث أن ميكن وهذا، منها
 على التعرف أمهية يف (Costa and Kallik, 2009)، (2008، نوفل)، (2005، عمور وأميمة قطامي: )  من كل

 املعرفية التحديت مواجهة على قادرين أفراد تنشئة أجل من تربوية ضرورة ذلك يعد حيث وحتديدها العقل عادات
  .املشكالت وحل والتكنولوجية

 اجملتمع أفراد يف وغرسها العادات هبذه االهتمام ضرورة على املتنامي التأكيد ظل يف نفسه يطرح الذي والسؤال 
  ؟ العادات هذه بتنمية اهتمامها واقع هو وما، التأكيدات هذه من مناهجنا أين:  مفادة

 بتنمية االهتمام أن إىل( 85، 2009، الربعي)و ، (39، 2008، السلييت فراس)  أكد اجلانب هذا يف 
، حاليا   البحثية التوجهات أهم أحد يعد، املدرسي املنهج يف بتضمينها ذلك حنو إجيابية اجتاهات وينوتك العقلية العادات
 اليت البناءة الفرص توافر املهم ولكن، ويفهموا وينمو يتعلموا ألن طبيعي ميل لديهم املتعلمني أن فكرة من انطالقا   وذلك

 . ذلك حتقيق يف تساعدهم

 وإكساهبم الطالب تفكري تنمية يف بدوره اجلامعي التعليم يقوم هل:  دائما   نفسه يطرح اآلخر الذي والتساؤل 
، 2005، زيدان عبري)  من كل  دراسات أكدت اجلانب هذا يف ؟ متكامل بشكل شخصياهتم وبناء فعالة عقل عادات
 حنو على ينظرون ال ما كثريا    فإهنم للدروس خيططون حني املعلمني أن إىل، (333 -332، الشامي) و ، (130 -129
 تغطية على الرتكيز يكون وإمنا، العقل عادات تنمية على الطالب ملساعدة املستخدمة واإلسرتاتيجيات األنشطة إىل واعم 

 ينبغي العقل عادات فإن وعليه، قوية عقلية عادات ينمو مل إذا فعالني غري يكونوا املهرة املتعلمني أن كما،  التعليمي املنهج
 بعض عن بعيدا   يكون ما غالبا   احلايل التعليم أن (Quest. et.al., 2008, 50-53) ويضيف، ا  للتعلمحمور  تكون أن

 أن( 372، 2006، حممود) ويضيف، التعليم عملية أثناء مبرونة والتفكري الوجداين ابجلانب اخلاصة العقل عادات
، الطالب لدى الذهنية والصورة التخيل لىع ويقضي، العقل عادات ويضعف التفكري يعوق احلالية بصورته التدريس
 عادات وإعمال، التفكري على املقدرة لديهم وليس العليا الدراسية املراحل إىل املتعلمني من العديد أييت لذلك ونتيجة
  .واستظهارها املعلومات حفظ فقط يستطيعون بل العقل

 تكون أبن احلديثة للرتبية املتكررة الدعوة خالل من عليها والرتكيز العادات هلذه املناهج تضمني أمهية وتتأكد 
 اإلسرتاتيجيات استعمال على الطالب يعتاد أن ينبغي حيث، والنوم والشرب األكل مثل عادات العقلية العادات هذه

 ةإجيابي اجتاهات تكوين يف تتمثل اهلدف هذا لتحقيق الالزمة اخلطوات وأوىل، أعماله من عمل أبي يقوم أن قبل العقلية
 .كبرية  بدرجة حتقيقه يف العلوم مناهج تسهم أن ميكن ما وهو، هلم وفائدهتا أبمهيتها املتعلمني وإقناع، العادات هذه حنو
  .(85، 2009، الربعي) ، (Bergman, 2007)، (144، 2008، نوفل)

 العقلية فالعادات، ماملتعل به يقوم شيء كل  يف تؤثر العقلية العادات أن( 31، 1999، وآخرين مارزانو)  ويؤكد 
 غري املتميزون املتعلمون يصبح حيث، القدرة أو املهارة يف املستوى عن النظر بغض، ضعيف تعلم إىل تؤدي الضعيفة
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 الدراسية املناهج يف املنشودة العقلية العادات اختاذ لعدم أسباب ثالثة وهناك، قوية عقلية عادات ينمو مل إذا فاعلني
  .(84، 2009، الربعي)، (Guenther, 1997):  هي مدارسنا داخل العقلية العادات تعليم احجن يف القصور وابلتايل

 غري املعلم يصبح أن عليه يرتتب الذي األمر، املنهج يف الوضوح من كافية  بدرجة العقلية العادات بنية حتديد عدم -
 . الطالب لدى وتنميتها تعليمها وكيفية العادات بتلك واع

 العقلية العادات مصطلح حتديد إىل الرتبوي األدب يفتقر حيث، عامة بصفة للتحديد تفتقد عقليةال العادات بنية -
 . بدقة

  .العادات هذه لتنمية املعلمني وترشد توجه دراسات وجود لعدم، العقلية العادات لبنية الوايف غري التحديد -

 االبتكـاري التفكـري تنميـة يف العقـل عـادات رودو  أمهيـة أثبتـت الـيت الدراسـات نـواتج مـن األمهية هذه تتأكد وهكذا
 Celic and Bayrak)، (Kassem,2006)، (Dass, 2005)، (2005، )أميمـة عمـور:  مثـل العلمـي واملسـعى

Ceken,2006) ،(Abou Kinane,2007) ،(Mentors, 2010) ،(.2013، ) ريين، (2011، )صادق 

القرن احلادي والعشرين ظهرت نظريـة حديثـة تعـرف بنظريـة أنه مع بداية  (Upitis, 2009, 2)وقد أوضح يبيتيز 
كمـــا أضــاف ديفـــس ،  وكانــت مـــن أهــم مــا اندت بـــه مــا يعـــرف بعــادات العقــل Complexity theoryالتعقيــد املعــريف 

ويتفـــق معـــه مـــاير ، أن عـــادات العقـــل تـــرتبط بنظريـــة التعقيـــد املعـــريف (Davis and Sumara,2006,13)وســـيمارا 
(Meyer & Abrami, 2008,33) يف أن من أبرز ما توصلت إليه نظرية التعقيد ما عرف بعادات العقل.  

عــام  Developing the Mindوميكـن القـول أن جــذور عـادات العقــل تعـود إىل كوســتا يف كتابـه تنميــة العقـل 
مها على حيث أكد كال، 1992وذلك عام  Dimensions of Learningيف كتابه أمناط التعلم  وإىل مارزانو، 1991

أن عـــادات العقـــل تقـــوم علـــى فرضـــيات نظريـــة التعقيـــد الـــيت تركـــز علـــى عاطفـــة الطالـــب ودورهـــا يف املوقـــف التعليمـــي وبنـــاء 
  .(John, 2006, 103) .التفكري

مث زاد االهتمام بعادات العقل يف األوساط الرتبوية حيث ظهرت عـدة مشـاريع تعتمـد علـى عـادات العقـل كأسـاس 
عـــادات العقـــل إىل ثالثـــة  Hyerle( قســـم 1999ويف عـــام )، ( العلـــوم لكـــل األمـــريكيني2061ع )للتطـــوير ومنهـــا مشـــرو 

" عـادات العقـل سلسـلة تنمويـة " مـن  Costa and Kallick( ظهرت كتاابت كوستاو كاليك 2000ويف عام )، أقسام
( عــادة 30القائمــة لتتضــمن )مث زادت هــذه ، ( عــادة عقليــة16أربعــة أجــزاء تقــدم رؤيــة أوليــة لعــادات العقــل تتكــون مــن )

املــدارس االســرتالية  تبنــت( 2000ومنــذ عــام )، (335، 2010، عــادة عقليــة" ) الشــامي 30أوردهــا قطــامي يف كتابــه " 
كـأداة رمسيـة لتحسـني بيئـة الـتعلم يف املـدارس علـى املسـتوى   Costa and Kallick تا وكاليـكسـلكو  منوذج عـادات العقـل

  .(408، 2011، ) سيد وعمر .القومي

مـا يعتـاده الفـرد أي "وابلنظر إىل مفهوم العـادات العقليـة فـيمكن القـول أن كلمـة ) عـادة ( تعـين يف اللغـة العربيـة  
) جممــع اللغــة  "ومجعهــا عــادات، حــىت صــار يفعــل مــن غــري جهــد أعتيــدوالعــادة كــل مــا ، عــود عليــه مــرارا  وتكــرارا  ومواظبــةت

 (. 440 -439، 2001، العربية
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عنـد  Habits of Heartأن مصطلح عادات يرجع أصله إىل مصطلح  (Brenda, 2001, 10)ندا ويرى بري 
، ويشـري مصــطلح العـادة إىل شــيء اثبـت متكـرر يعتمــد عليـه الفــرد، والتفكــري النقـدي، إىل مهـارات التفكــري التعـاوين ةالعـود

ومنهج  العمل على تنميتها ليصبح سلوك متكررحيث تستند العادات العقلية إىل وجود ثوابت تربوية ينبغي الرتكيز عليها و 
  .(65، 2008، نوفل) .اثبت يف حياة املتعلم

وعــي ألداء بعــض األفعــال رغبــة اثبتــة يف الال"العــادة أبهنــا  (Adams, 2006, 394)يف حــني عــرف آدمــز  
 . "خالل املمارسة املتكررة املتتابعة  وتكتسب من

، واالجتاهــات الــيت تناولتهــا، د تعــددت التعريفــات بتعــدد وجهــات النظــروابلنظــر إىل مفهــوم العــادات العقليــة فقــ 
وذلـك علـى النحـو ، لـص إىل تعريـف حمـدد للعـادات العقليـةخنكي ،  وميكن تقسيمها إىل عدة تقسيمات وفقا  ملن جاءوا هبا

  .(66 -65، 2011، )مازن، (115، 2011، ) عبيدة، (99 – 98، 2009، التايل : ) فتح هللا

وهـي تتكـون نتيجـة السـتجابة ، ه األول : يرى أن العادات العقلية منـط مـن السـلوكيات الذكيـة يقـود املـتعلم إىل أفعـالاالجتا
والتسـاؤالت شــريطة أن تكـون حلـول املشـكالت أو إجـاابت التسـاؤالت حباجــة إىل ، الفـرد إىل أمنـاط معنيـة مـن املشـكالت

( أبن العادات العقلية 1859 -1796املر  األمريكي هوريس مان )يتفق هذا التعريف مع مقولة ، وأتمل، وحبث، تفكري
وأن التوجه حنـو العـادات العقليـة يتوقـف ، ميكننا أن نقطعه حبل غليظ نضيف إليه كل يوم خيطا  ويف النهاية ال"عبارة عن 

اإلنسـان يســتطيع اجنـاز مــا  واالعتقـاد أبن، واالعتقــاد أبهنـا ميكـن أن تكــون يف قبضـة الــذهن، علـى االعتقـاد أبمهيــة العـادات
  ."يتعلق أبهدافه

للعمليـــات  أنســـب تتضـــمن صـــنع اختيـــارات حـــول أي األمنـــاط، االجتـــاه الثـــاين : يـــرى أن العـــادات العقليـــة تركيبـــة
تتطلب مستوى عاليا  من مهارات ، عند مواجهة مشكلة ما أو خربة جديدة، الذهنية اليت ينبغي استخدامها يف وقت معني

ويتفـق مـع هـذا االجتـاه يف التعريـف كوسـتا وكاليـك ، واحملافظـة عليهـا، وتنفيـذها، لـةمليـات الذهنيـة بصـورة فاعالستخدام الع
حيث يعرفا العـادات العقليـة أبهنـا : القـدرة علـى التنبـؤ مـن خـالل التلميحـات السـياقية ابلوقـت املناسـب السـتخدام الـنمط 

وتقيــيم الفــرد ، أو مواجهــة خــربة جديــدة، منــاط عنــد حــل مشــكلةاألفضــل واألكفــأ مــن العمليــات الذهنيــة مــن غــريه مــن األ
  .لفاعلية استخدامه هلذا النمط من العمليات الذهنية دون غريه أو قدرته على تعديله والتقدم به حنو تصنيفات مستقلة

حيـث يـرى ، االجتاه الثالث: يرى أن العـادات العقليـة هـي املوقـف الـذي يتخـذه الفـرد بنـاء علـى مبـدأ أو قـيم معينـة
ويتطلــب ذلــك مســتوى مــن املهــارة يف تطبيــق الســلوك ، الشــخص أن تطبيــق هــذا املوقــف مفيــد أكثــر مــن غــريه مــن األمنــاط

ولـيس ، ومن هذا التعريف يتضح أن العادات العقلية تؤكد األسلوب الذي ينتج به املتعلمون املعرفة، بفاعلية واملداومة عليه
  .ها على منط سابقعلى استذكارهم هلا أو أعادة إنتاج

 وميكن عرض بعض التعاريف األخرى حول عادات العقل كما ورد يف بعض أدبيات الرتبية على النحو التايل: 

 ,Ricketts)عادات لعقل هي: " معرفة كيفية التصرف بذكاء عندما ال يعرف الشخص اإلجابة عن سؤال ما "  −

2004, 22(  
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  .(Levassuer & Cuoco, 2003,24) "ترتبط حبل مشكلة ما جمموعة من السلوكيات الذكية عند الطالب" −

أو عنــدما ال توجــد إجابــة ، هــي " امليــل إىل التعامــل بــذكاء عنــد مواجهــة مواقــف متناقضــة أو عنــد صــعوبة التواصــل −
 . (Kassem, 2005,12) .واضحة املعامل صحيحة يف الذهن"

 ت الرتبية العربية على النحو التايل : وميكن ذكر بعض تعريفات عادات العقل كما ورد يف بعض أدبيا −

( أبهنــا " الرغبــة احلقيقيــة لــدى الطالــب الســتخدام املهــارات والقــدرات املتــوافرة لديــه 88، 2002، عرفهــا ) ســعادة −
  .حلل املشكالت اليت تواجهه بطرق خمتلفة "

املهارات الذهنية عند مواجهة  وهي أيضا  " اعتماد الفرد على استخدام أمناط معينة من السلوك العقلي يوظف فيها −
  .(95، 2005، حبيث حيقق أفضل استجابة وأكثرها فاعلية. )قطامي وأميمة عمور، موقف ما

ويف ضـــوء مـــا ســـبق يـــرى الباحـــث أن عـــادات العقـــل هـــي : جمموعـــة مـــن األداءات املختلفـــة الـــيت تـــدفع الطالـــب  
أو قضية ما أو ، مشكلة ماعند مواجهة ، األعمال املكلف هبا الستخدام املهارات والعمليات العقلية بصورة دائمة يف مجيع

  .وهي تشمل العقل والوجدان والسلوك، واملداومة على هذا النهج بفاعلية، الرغبة يف احلصول على املعرفة

 العناصر األساسية املكونة لعادات العقل :  -ب

 االجتاهات اإلجيابية حنو امتالك واستخدام عادات العقل :  -1

علــى الشــخص الــذي ميتلــك عــادات العقــل أن يتمتــع ابالجتاهــات اإلجيابيــة لــيس فقــط حنــو امــتالك عــادات جيــب 
ولكن أيضا  االجتاهات اإلجيابية حنو استخدام عادات العقل ابعتبار أهنا متثل منـط حيـاة أو عـادات يقـوم مبمارسـتها ، العقل

اســـتخدام عـــادات العقـــل األســـاس اإلميـــاين أبمهيـــة هـــذه شـــكل االجتاهـــات اإلجيابيـــة حنـــو امـــتالك و تو ، بـــدون جهـــد أو تعـــب
وتتمثـل هـذه االجتاهـات يف جوانـب ، وكذلك ضرورة استخدامها يف مجيع أنشطة احلياة املختلفة، العادات ابلنسبة لإلنسان

 : ( هي425، 2006، ) سعيد أوردهاة دع

  Persisting   .املثابرة واإلصرار -

  Managing Impulsivity   إدارة االندفاع والتهور  -

 Listening with understanding االستماع بفهم واستماع -

  .Flexibility Thinking  مرونة التفكري  -

 .About thinking Thinking  التفكري يف التفكري -

  .Taking responsible risks  لية و تقبل مسؤ  -

  .Striving for accuracy اجلهاد للوصول إىل الدقة -

 هارات العقلية املكونة لعادات العقل : امل -2
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هناك نظريت ومناذج عديدة تناولت دراسة وتفسري عادات العقل اليت يستخدمها الطالب عند ممارستهم لألنشطة 
 اليومية اليت يقومون هبا من أبرزها : 

ل ميكـن متثيلهــا ( وهـو يـرى أن عـادات العقـ1995) National Curriculumمنظـور املنهـاج الـوطين الربيطـاين  -
التفكـــري  –املثـــابرة  -التفكـــري الناقـــد -إدارة التســـامح –احـــرتام األدلـــة  -علـــى النحـــو التـــايل : ) حـــب االســـتطالع

 التعاون مع اآلخرين(. -احلس البيئي السليم -اإلنتاج العقلي –اإلبداعي 

يركـز علـى عـادات وهـو  Habits of mind Perspective (2061)( لعـادات العقـل 2061منظـور مشـروع ) -
 -حــب االســتطالع –العدالــة  –االجتهــاد  -العقــل املتطلبــة يف العلــوم والريضــيات والتكنولوجيــا ومنهــا )التكامــل

 -املالحظـة -التقـدير -املهـارات العدديـة -التخيـل -التشكيك املسـتند إىل املعرفـة -االنفتاح على األفكار اجلديدة
  .(103: 2005، يمة حممدمهارات االستجابة الناقدة(. )قطامي وأم

( الذي قسم عادات العقل إىل ثالثة أقسام رئيسة يتفرع منها عـدد مـن العـادات الفرعيـة 1999) Hyerleمنظور   -
 وهي كما يلي : 

    .خرائط عمليات التفكري -

 العصف الذهين.  -

  .منظمات الرسوم -

االسـتقالل  –العدالـة العقليـة  -: االنفتاح العقليوهو يقسم عادات العقل إىل أربعة أقسام هي  Danielsمنظور  -
 امليل إىل االستقصاء أو االجتاه النقدي.  -العقلي

 The seven Habits of High people Perspeciveمنظــور العــادات الســبع ألكثــر النــاس فاعليــة  -

effective لستفني كويف Stephen R. Covey تقـود للنجـاح حيث توصل إىل جمموعة من عادات العقل اليت 
فكـــر يف املصـــلحة املشـــرتكة  –أبـــدأ ابألهـــم قبـــل املهـــم  –أبـــدأ وعينيـــك علـــى النهايـــة  –وهـــي ) كـــن مبـــادرا  وســـباقا  

: 2008، أعمــل مــع اجلماعــة ) التعاضــد (. )نوفــل –تفهــم اآلخــرين أوال  مث أطلــب مــنهم أن يفهمــوك  -للطــرفني
75- 78).  

نمــوذج مت تقســيم عــادات العقــل إىل تــان عــادات وهــي ) التعبــري عــن ( يف هــذا ال2007) Sizer-Meierمنــوذج  -
، 2010، البهجـــة ( )الشـــامي –التواضـــع  –االلتـــزام  -التواصـــل -التعـــاطف -التخيـــل -التحليـــل –وجهـــة النظـــر 

341). 

والعدالـــة ، العـــادات العقليـــة إىل أربعـــة أنـــواع هـــي : االنفتـــاح العقلـــي (Daniels, 1999)كمـــا صـــنف دانيـــال  
  .(39، 2002، وامليول إىل االستفسار أو االجتاه النقدي. )احلارثي، واالستقالل العقلي، قليةالع
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يفرتض ، إىل قائمة عادات العقل التالية : قادرا  على التأمل النقدي (Gail, 2006, 103)يف حني أشار جيل  
نشـطا  ومتحمسـا  يف ، وجييد الكتابة التأمليـةجييب ، ذو عقل منفتح حنو األشياء اجلديدة، يستقصي ويربهن، ويقدم البدائل

  .املواقف التعليمية

وهناك تصـنيفان رئيسـان للمهـارات العقليـة املكونـة لعـادات العقـل األول تصـنيف كوسـتا والثـاين تصـنيف مـارزانوا  
 ,Costa and Kallick)( 76 -74، 2009، ( )علــي17-14، 2008، أوردمهــا كــل مــن ) ليلــى حســام الــدين

2008, 15-85(. )Costa and Kallick, 2009, 8-13( 557، 2012، )حممود (427 -426، 2006، )سعيد- 
 ( على النحو التايل : 39-36، 2007، فاطمة عبدالوهاب( )184 -181، 1999، مارزانو وآخرين ( )روبرت560

 :  Costaأوال  : تصنيف كوستا 
يف أثنــاء عمليــة الطالــب عقــل وهــي تظهــر يف ســلوك قــدم كوســتا ســتة عشــر ســلوكا  ذكيــا  يطلــق عليهــا عــادات ال 

 ويالحظوها لديهم وهي كما يلي : للطالب وميكن للمعلمني واآلابء أن يعلموها ، التعلم
: وتعين مزاولة املهام التعليمية الصعبة واإلصرار على أدائها وعدم االستسالم حـىت الوصـول  Persistenceاملثابرة  -1

  حتقيقه.إىل اهلدف املراد 
والقــدرة علــى ، : وتعــين التفكــري قبــل اإلقــدام علــى الفعــل Managing in Impulsivityالــتحكم يف االنــدفاع  -2

أو اهلـدف ، ة العمـلأو خطـ، وتكوين رؤيـة عـن املنـتج املطلـوب، بدراستهاالطالب وضع تصور للمهمة اليت سيقوم 
 . قبل البدء فيه

وتعـين أن نعـيش مؤقتـا  يف  Listening with understanding and Empathyاالسـتماع بفهـم وإحسـاس  -3
  .وإعادة صياغة أفكارهم وتصوراهتم، وحسن اإلصغاء هلم، حياة اآلخرين دون حتيز

وطـرح بـدائل  ، : وتعين النظر إىل األفكار القدمية برؤية جديدة وخيـال مبـدع Flexible Thinkingالتفكري املرن  -4
  .كثرية عند حل مشكلة ما

وتتمثــل يف قـدرة الفــرد ، : وتعــين القـدرة علــى حتديـد مــا تعرفـه ومــا ال تعرفـه Metacognitionري يف التفكـري التفكـ -5
علــى بنــاء إســـرتاتيجية الستحضــار املعلومــات الـــيت حيتاجهــا واخلطــوات الـــيت يســري عليهــا وحتديـــد املســالك والطـــرق 

 املسدودة اليت سلكها حلل املشكلة. 
علـى مراجعـة العمـل الـذي يقـوم بـه أثنـاء أداء الطالـب : وتعـين قـدرة  Striving for Accuracyالسـعي للدقـة  -6

 للتأكد من الوصول إىل املقاييس املوضوعة واليت يستخدمها كمعايري أو حمكات. ، املهمة املكلف هبا
: وتعــين القــدرة علــى طــرح األســئلة أو  Questioning and posing problemالتســاؤل وطــرح مشــكالت  -7

وأكثـر تنبهــا  ، وانتبــاه العقـل ووعيــه مبـا حولــه مـن مثــريات أكثـر حتديــدا  وأكثـر عمقــا  ، كالت والعمـل علــى حلهـااملشـ
  .ابلتناقضات والظواهر املوجودة يف البيئة وأسباهبا والتعرف عليها
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 : وهـي تعـين Applying past knowledge to new situationsتطبيق املعرفـة السـابقة يف مواقـف جديـدة  -8
ويف جمــاالت خمتلفــة وخاصــة املواقــف الــيت تقــع خــارج ، املعرفــة املتعلمــة يف مواقــف احليــاة الفعليــةالطــالب أن يطبــق 

  .نطاق البيئة التعليمية
:  Thinking and Communicating with Clarity and Precisionالتفكـري والتواصـل بدقـة ووضـح  -9

 وتدعيمها للوصول إىل تفكري فعال. وتعين القدرة على التواصل بلغة واضحة حمددة 
: وتعــين البحــث عــن اجلــدة  Creating – Imagining – Innovatingالتجديــد  –التخيــل  –اإلبــداع  -10

  .وإجياد حلول للمشكلة تتميز ابالبتكارية، وتقبل النقد هبدف جتويد العمل، والطالقة
اكتسـاب املعـارف واخلـربات مـن البيئـة  Gathering Data Through All Sensesاسـتخدام كافـة احلـواس  -11

والقيـام مبالحظـات ، وإجياد حلول للمشـكالت ابسـتخدام احلـواس، وربطها ومجعها يف العقل، احمليطة حبواس منتبهة
 .ومتحيص ومعاجلة املعلومات، ومجع بياانت

لتفكـري بـدافع : وتعـين القيـام اب Responding with wonderment and Aweاالسـتجابة بدهشـة وتسـاؤل  -12
 واالعتماد على الذات واالستقاللية.، وحب االستطالع، ذايت

: وتعـين القـدرة علـى كشـف الغمـوض الـذي حيـيط  Taking Responsible Risksتقبـل املخـاطرات املسـئولة  -13
ت ويقــدم عالقــا، ســلوك املخـاطرة حينمــا يشــعر ابألمـان وهــو يقــدح زاند أفكـارهالطالــب وعــادة يبـدي ، مبشـكلة مــا
 ويشارك يف أفكار أصيلة.، جديدة

، وامليـل إىل اهلـدوء واالسـتقرار، : وتعين القدرة على الرتفيه عـن الـنفس Finding Humorروح الفكاهة والدعابة  -14
 والسعادة ابكتشاف التناقض. ، التالعب ابأللفاظ

والتفهم ، خرين والتفاعل معهم: وتعين القدرة على فهم اآل Thinking Interdegpendentlyالتفكري املتشارك  -15
 وتدعيم الفرد جلهود اجلماعة. ، والتضامن االنفعايل والقيادة

: وتعـين حتفيـز العقـل لطلـب  Remaining Open to Continuous Learningاالنفتاح حنو التعلم املسـتمر  -16
  .واكتساب اخلربة والتجربة منها، والتعلم من احلياة وأحداثها، املعرفة

 املهارات العقلية املكونة لعادات العقل إىل ثالث مهارات أساسية هي: : تصنيف مارزانو وآخرين: مت تصنيف  اثنياً 
  .Self Regulated Skillمهارة تنظيم الذات  -1
  .Critical Thinking Skillمهارة التفكري الناقد  -2
  .Creative Thinking Skillمهارة التفكري االبتكاري  -3

ت الدراسة احلالية على تصنيف كوستا الذي صنف عادات العقل يف ستة عشـر عـادة عقليـة كمـا سـبق عتمداوقد 
تطبيـق ، صـغاء بـتفهم وتعـاطفاإل، الكفـاح مـن أجـل الدقـة، ) املثـابرة واقتصرت الدراسة على عادات العقل التالية :، ذكره

   .اإلقدام على اجملازفة احملسوبة(، ملعريفالتفكري فوق ا، التفكري مبرونة، املعارف السابقة على أوضاع جديدة
 دور املعلم يف تنمية عادات العقل لدى املتعلمني:  -ج
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حــىت ، لــذلك جيــب العمــل علــى تنميتهــا لــدى املــتعلم مــدى حياتــه، متثــل العــادات العقليــة أحــد أهــم أهــداف التعلــيم
وقد ظهـر االهتمـام ابلعـادات العقليـة مـن ، ته اليوميةيتعود على ممارسة هذه العادات يف التعامل مع األمور املختلفة يف حيا

)عبـد الوهـاب  (Project 2061)( 2061خالل العديد من املشاريع الرتبوية ومن أبرزها مشروع العلوم كل األمـريكيني )
 .(241 -240، 2011، والوليلي

وذلـك مـن ، معلمـي العلـوم إن تنمية عادات العقل عمليـة مهمـة يشـرتك فيهـا معلمـي املـواد املختلفـة وبصـفة خاصـة
وميكن أن يتم ذلك من خالل االندماج يف املهمة واإلصـرار علـى ، مع طالبهاملعلم خالل سلوكيات التعلم اليت يستخدمها 

ومن جانب آخر ميكن ملعلم العلوم تنمية عادات العقل لدى طالبـه مـن خـالل  (Bodzin, 2003, 35-41)إجنازها  : 
ووضـع مـربرات لقراراتـه واحـرتام ، والتحكم يف انفعاالته والتأين يف أحكامـه وأتملهـا، Think Aludالتفكري بصوت مرتفع 

 (Costa, 2000, 80-83)الطــالب وتشــجيعهم علــى احــرتام آراء اآلخــرين واإلنصــات إليهــا وتــوفري منــاخ داعــم هلــا. 
 (.41، 2007، الوهاب )فاطمة عبد

ميكـــن التـــدريب عليهـــا وممارســـتها مـــن خـــالل اخلطـــوات  أن العـــادات العقليـــة (13-12، 2005، ويـــذكر )قطـــامي
 التالية: 

 حتديد اهلدف من تعلم العادة العقلية. −

 تدريب وممارسة وتكرار بوعي. −
 حتديد مالمح العادة العقلية.  −

  .اإلتقان −
 تعريف العادة والوعي هبا.  −

 العادة يف جهاز فوق املعريف.  −
 ( هي : 18-17، 2008، )ليلى حسام الدين العقل ذكرهتاخالهلا تنمية عادات وهناك عدة مداخل ميكن من 

 استخدام القصص املعربة عن حياة الشخصيات.  −

 .األهداف الشخصية −
  .املشكالت األكادميية واأللغاز −

  .واملناظرة واملناقشةالسقراطي احلوار  −
  .مدخل األساليب البصرية −

  .مدخل األسئلة −
 أمهية اكتساب املتعلمني عادات العقل:   -د

فقـــد أكـــد مشـــروع العلـــوم لكـــل ، هـــدفا  رئيســـا  مـــن أهـــداف الرتبيـــة وتـــدريس العلـــوميعـــد إن تنميـــة العـــادات العقليـــة 
( أثنيت عشـر عـادة عقليـة ينبغـي أن يؤكـد تـدريس العلـوم علـى تنميتهـا وزرعهـا يف نفـوس املتعلمـني أثنـاء 2061األمريكيني )
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ريكية ستة أهداف تربوية يف جمال العادات العقلية اليت ينبغي حتقيقها سي األمري كما حدد منهاج والية نيوج،  تدريس العلوم
 ( 100، 2009، عند مجيع الطالب. ) فتح هللا

: 2006، ســـعيد( و )145: 2005، )قطـــامي وأميمـــة عمـــور، (179: 1999، وقـــد توصـــل ) مـــارزانو وآخـــرون
 لعقل يسهم يف اآليت:( إىل أن تدريب املعلمني على عادات ا347 -346، 2010، )الشاميو( 431
  .خربة حيتاجها الطالب يف املستقبل تنمية املهارات العقلية وتعلم أي -
  .تنظيم عملية التعلم وتوجيهها بكفاءة مع مواقف احلياة اليومية -
 اختيار اإلجراء املناسب للموقف التعليمي الذي مير به الطالب.  -
  .بصورة جيدة سعيا  وراء حتقيق مستوى أفضلالتعامل مع املعلومات من مصادرها املختلفة  -
 ربط عادات العقل ابلتفكري وينعكس هذا على حتسني التحصيل الدراسي.  -
  .جتعل الطالب نشيطني يف إدارة تعلمهم وتفاعلهم مع موارد البيئة -
  .تشجيع املتعلمني على امتالك اإلرادة جتاه استخدام القدرات واملهارات العقلية -
  .املتعلمني القدرة على مزج قدرات التفكري الناقد واإلبداعي والتنظيم الذايت للوصول إىل أفضل أداء إكساب -

، )قطـــامي وأميمـــة عمـــور علـــيم اجلـــامعي يف النقـــاط التاليـــة كمـــا ذكرهتـــاكمـــا تتمثـــل أمهيـــة تعلـــم عـــادات العقـــل يف الت
 وهي :  ( 151: 2005

  .ات العمليات العقليةوممارس، تدرب الطالب على التفكري الواعي -
 تساعد الطالب على حل األزمات العقلية والصراعات املوقفية واختاذ القرار. -
  .واملثابرة على إهناء املهمة، تساعد على تطوير ومعاجلة السلبيات لتصبح إجيابيات -
 تطور مهارات العمل التفاعل مع اآلخرين.  -

 ات عقل : خصائص األشخاص الذين يتميزون بوجود عاد -هـ

والــيت جتعــل مــنهم ، إن عــادات العقــل تتســم بعــدة خصــائص توجــد لــدى األفــراد الــذين ميتلكــون العــادات العقليــة
وهـي  (415 -414، 2011، )سـيد وعمـر، (Kestrel Consulting, 2007, 1)أوردها كـل مـن : ، مفكرين أكفاء

 : 

  .ال  من أمناط أخرى أقل إنتاجية: اختيار تطبيق منط من السلوكيات الذكية بد Valueالقيمة  -1

 : الشعور ابمليل إىل توظيف منط حمدد من السلوكيات الفكرية. Inclinationامليل  -2

  .: إدراك فرص مالئمة لتطبيق منط من السلوك Sensitivityاحلساسية  -3

 : امتالك املهارات والقدرات األساسية إلجناز السلوكيات.  Capabilityالقدرة  -4

  .ابستمرار لتحسني األداء لنمط من السلوكيات الفكرية: السعي  Commitmentإللتزام ا -5
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: إجيـــــاد سياســـــة ترمـــــي إىل تعزيـــــز ودمـــــج األمنـــــاط مـــــن الســـــلوكيات الفكريـــــة يف اإلجـــــراءات  Policyالسياســـــات  -6
  .وإعادة حل املواقف املشكلة، والقرارات

 : السابقة الدراسات
 التفكري تنمية يف العقل عادات مستند إىل مقرتح تدرييب برانمج أثر عن شفالك إىل الدراسة هذه هدفت 
  .القرى أم جبامعة العلوم معلمي الطالب لدى العادات هذه حنو االجتاه العلمي املسعى طبيعة وفهم االبتكاري

 : لتاليةا احملاور وفق إلجرائها الزمين التسلسل حسب مرتبة الصلة ذات الدراسات ألهم عرض يلي وفيما 

 : العقل بعادات اهتمت اليت الدراسات:  أوالً 

 طالهبم وخمرجات العلوم معلمي لدى التعليم ممارسات تقييم إىل هدفت دراسة (Apthorp, 2000) أجرى 
 مناخ وتوفري، للصف اجليدة املعلم إدارة أن أبرزها من نتائج إىل وتوصلت، العقل وعادات االجتاهات تقييم على ركزت اليت
  .الطالب لدى العقل عادات تنمية يف سامهت املختلفة التخطيطات واستخدام الطالب بني واملناقشة للتفكري اعمد

 لدى العقلية العادات على تدرييب برانمج فاعلية على التعرف إىل هدفت بدراسة (Hu,2005) قام كما 
 يف إحصائيا   دالة فروق وجود:  أمهها من نتائج إىل وخلصت، األكادميي الفشل خطر حتت التحصيل منخفضي التالميذ
  .بعد تنفيذ الربانمج التجريبية اجملموعة تالميذ لصاحل العقلية العادات

 العلوم ملختربات اآلمن اإلعداد إىل هدفت (Hayes, et. Al., 2005) وآخرون هايز أجرهتا أخرى دراسة ويف 
 ممارسة أن منها لنتائج وخلصت، آمن جمتمع لبناء مركزي مراأ وجعلها العقل عادات ملمارسة الداعمة األجواء وهتيئة

 اآلمنة العلمية املختربات إقامة أبمهية وأوصت، الفرد حياة طوال ابستمرار للتعديل قابلة دينمايكي كمفهوم  العقلية العادات
  .العمل وورش املؤمترات وإقامة

 مواقف يف العقل عادات على قائم تدرييب مجبران بناء إىل هدفت بدراسة( 2005، عمور أميمة) قامت كما 
 وجود منها نتائج إىل وخلصت، األساسية املرحلة طلبة لدى اإلبداعي التفكري مهارات تنمية يف أثره واستقصاء، حياتية
  .يبالتدري الربانمج ابستخدام تدربوا الذين التجريبية اجملموعة لصاحل اإلبداعي التفكري مهارات يف إحصائيا   دالة فروق

( هدف إىل التعرف على أثر استخدام برانمج تدرييب قائم على عادات العقل 2005، كما أجرى ) الرابغي 
وأظهرت ، وفق نظرية كوستا يف التفكري على دافعية اإلجناز لدى طالب الصف األول الثانوي ابململكة العربية السعودية

وعدم وجود فروق ، لصاحل اجملموعة التجريبية يف مقياس دافعية اإلجنازالنتائج وجود فروق دالة إحصائيا  يف التطبيق البعدي 
  .يف التطبيق البعدي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف مقياس دافعية االجناز

 استقصي – أسأل – حلل)  إسرتاتيجية أثر على التعرف استهدفت( 2006، سعيد)  أجراها أخرى دراسة ويف 
 يف سرتاتيجيةاإل فاعلية النتائج وأظهرت، الكيمياء يف الثانوي األول الصف طالب لدى لعقال عادات تنمية على( 

  .التجريبية اجملموعة أفراد لدى للعقل املكونة العقلية واملهارات واالجتاه التحصيل
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 وعادات التفكر مهارات لتطوير امليسرة السبل حتديد إىل هدفت بدراسة (Kassem,2006) قاسم قام كما 
 وخلصت، العقل وعادات واإلسرتاتيجيات التفكري مهارات وتقييم لتصميم مفاهيميا   منوذجا   وقدمت، الطلبة لدى لعقلا

 ابلطريقة مقارنة الطالب لدى العقل عادات وتغيري، التفكري مهارات تطوير يف النموذج فعالية:  أبرزها من نتائج إىل
 . التدريس يف التقليدية

 بعض وتنمية الكيمياء حتصيل يف التفكري خرائط استخدام فعالية( 2007، الوهاب عبد فاطمة) تقصت كما 
 وجود: أبرزها من نتائج إىل وتوصلت، عمان بسلطنة عشر احلادي الصف طالبات لدى العقل وعادات التفكري مهارات
 عادات مالحظة وبطاقة، لتفكريا مهارات واختبار، التحصيلي االختبار يف التجريبية اجملموعة لصاحل إحصائيا   دالة فروق
  .العقل عادات وتوظيف استخدام حنو واالجتاه، العقل

 تنمية يف نيتعليمي نيبرانجم استخدام أثر على التعرف إىل (Bergman, 2007) برمجان دراسة هدفت حني يف 
 األهداف تفهموا قدف الطالب أن النتائج وبينت، العلوم مادة يف الثانوية املرحلة طالب لدى العقل عادات بعض

  .العادات هذه بعض تنمية إىل نيالربانجم أدى حيث العقلية العادات بعض أظهروا كما،  التعليمية

( دراسة هدفت إىل التعرف على فاعلية برامج تدرييب مستند إىل عادات 2007، كما أجرت )فدوى اثبت 
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة ، طفال الروضةالعقل يف تنمية حب االستطالع املعريف والذكاء االجتماعي لدى أ

وعدم وجود فروق دالة ، ومستوى الذكاء االجتماعي لصاحل اجملموعة التجريبية، إحصائيا  يف حسب االستطالع املعريف
  .للتفاعل بني متوسط أداء الذكور واإلانث يف املقياسنيإحصائيا  

 -البداية) سرتاتيجيةإ فاعلية عن الكشف إىل هدفت (2008، الدين حسام ليلى) قدمتها أخرى دراسة ويف 
 إىل وتوصلت، العلوم مادة يف اإلعدادي األول الصف تالميذ لدى العقل وعادات التحصيل تنمية يف( التقومي -االستجابة

 عادات حنو هاالجتا ومقياس، التحصيلي االختبار يف التجريبية اجملموعة لصاحل إحصائيا   دالة فروق وجود: أبرزها من نتائج
  .العقل لعادات املكونة العقلية املهارات مالحظة وبطاقة، العقل

 عن الكشف استهدفت دراسة (Steinkuehler and Duncan, 2008) وديونكان ستنكيوهلر أجرت كما 
 الذايت لنشاطا خالل من واألنشطة واإلجاابت األفكار يف التنوع على والتدريب العقلية العادات تنمية يف األلعاب فاعلية
 لدى العقلية العادات تنمية يف األلعاب فاعلية إىل وخلصت، أفكاره تنظيم خالل من الصحيحة لإلجابة للوصول للطالب
  .العقلية العادات وتنمية تشجيع يف األلعاب فاعلية مدى يوضح جتريبيا   دليال   وقدمت، الطالب

 مادة تعلم بيئة تصميم فاعلية عن الكشف تهدفتاس بدراسة( 2009، حممود وجيهان امليهي) قام حني يف 
 املعلومات معاجلة أساليب ذوي الثانوية املرحلة طالب لدى والتحصيل العقل عادات تنمية يف الدماغ مع منسجم الكيمياء
  .للطلبة الدراسي والتحصيل العقل عادات تنمية يف املقرتح التصميم فاعلية إىل وتوصلت، املختلفة
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 مهارات تنمية يف برانمج أثر إىل التعرف إىل هدفت (Thomson, 2009) ثومسون أجراها رىأخ دراسة ويف 
 العقل عادات منو إىل النتائج وتوصلت، االبتدائية ابملرحلة املوهوبني التالميذ لدى والتحصيل العقل وعادات التفكري
  .والتفكري االستنتاج ومهارات

 من جمموعة يتضمن مقرر أثر على التعرف استهدفت بدراسة (Cahill and Bulanda, 2009) قام حني يف 
 وتوصلت، التعلم صعوابت ذوي التالميذ لدى الذات حتديد ومهارات، العقل عادات ومنو حتسن يف والتقييمات األنشطة

  .التعليمية املهام مواجهة يف إجيابية تبدو عادات التالميذ اكتساب أن إىل

 يف العقلي التنظيم أثر عن الكشف استهدفت دراسة (Wyer and Jing,2010) وجنج وير أجرى كما 
 العقل عادات مكوانت أن إىل الدراسة وتوصلت، املستخدمة الذهنية االسرتاتيجيات على بناء العقلية العادات تنمية
 العقل عادات تنمية يف عناصرها كل  تسهم أداءات صورة على يظهر وسلوكي عقلي تنظيم أو منظومة يف معا   تتظافر

  .جيد هو ما أداء يف وفاعليتها

( دراسة هدفت إىل استقصاء أثر استخدام إسرتاتيجية تدريس قائمة على 2010، كما أجرت )رانية صربي 
وتوصلت ، تفعيل عادات العقل يف اكتساب املعرفة واملمارسات الغذائية لدى طلبة الصف العاشر األساسي يف فلسطني

وعدم وجود فروق تعزى للجنس يف املمارسات الغذائية ، إحصائيا  لصاحل اجملموعة التجريبية نتائج إىل وجود فروق دالةال
 لدى الطلبة. 

( دراسة هدفت إىل التعرف على فاعلية برانمج تدرييب مبين على 2010، كما أجرت )فادية ديب 
، يا  لدى طالبات كلية األمرية عالية اجلامعيةإسرتاتيجيات التعلم يف ضوء عادات العقل يف تنمية االستعداد للتعلم املوجه ذات

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا  لفاعلية الربانمج يف تنمية االستعداد للتعلم املوجه ذاتيا  تعزى ملتغريي املعدل 
 الرتاكمي واملستوى الدراسي. 

 غرس خالل من الرتبوية نظومةامل صياغة إعادة استهدفت (Cheng,2011) شينج قدمتها أخرى دراسة ويف 
 الطالب أن إىل وتوصلت، أنفسهم الطالب منظور خالل من وذلك كونج  هونج يف املنتجة العقلية والعادات اإلبداع
  .العقلية للعادات ممارسة وأكثر، اإلجيابية االجتاهات وتكوين، العلمية للمعرفة تفهما   أكثر أصبحوا

 االستقصاء على املبين التعلم بني التفاعل على التعرف دفتاسته دراسة( 2008، صادق) تقصى كما 
 النتائج وتوصلت، األساسي السابع الصف لتالميذ العلوم حنو واالجتاه العقل عادات وبعض التحصيل يف الذكاء ومستوى

 التجريبية موعةاجمل تالميذ لدى العلوم حنو واالجتاه العقل وعادات التحصيل تنمية يف االستقصائي النموذج فاعلية إىل
 . الضابطة اجملموعة تالميذ بنظرائهم مقارنة

 تنمية يف ملارزانو التعلم أبعاد منوذج فاعلية على التعرف إىل هدفت دراسة( 2011، هللا فتح) أجرى حني يف 
 فاعلية إىل النتائج وأشارت ابلسعودية االبتدائي السادس الصف تالميذ لدى العقل عادات وبعض املفاهيمي االستيعاب

 .املفاهيمي واالستيعاب العقلية للعادات التالميذ ممارسة بني العالقة وداللة، العقلية العادات تنمية يف مارزانوا منوذج
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 عالقتها حيث من اجلامعة طلبة لدى العقل عادات بدراسة( 2011، والرفوع جرادين سوسن) قامت كما 
 العقل عادات يف إحصائيا   دالة فروق وجود:  منها نتائج إىل وتوصلت، ماعياالجت والنوع والكلية، اجلامعية اخلربة مبتغريات
( االستطالع وحب، املثابرة) عادات يف اإلانث على الذكور وتفوق، الرابعة السنة مستوى ولصاحل اجلامعية اخلربة إىل تعزى
  .ابألردن والعلوم اآلداب بكلية مقارنة العقل أبعاد معظم يف اهلندسة كلية  وتفوق

( أثر استخدام إسرتاتيجية التعلم ابلدماغ ذي اجلانبني يف تدريس العلوم 2013، يف حني تقصت )نداء عفانة 
وخلصت النتائج إىل فاعلية هذه ، لتنمية بعض عادات العقل املنتج لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة

  .اإلسرتاتيجية يف تنمية بعض عادات العقل لدى طالبات الصف التاسع

( دراسة هدفت إىل التعرف على فعالية وحدة مقرتحة يف العلوم وفق متطور كوستا 2013، كما أجرى )البعلي 
وكاليك لعادات العقل يف تنمية التفكري التحليلي وامليول العلمية لدى تالميذ الصف األول املتوسط ابململكة العربية 

بني متوسطي درجات التالميذ يف التطبيق القبلي والبعدي يف مقياس السعودية وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  
 ومقياس امليول العلمية. ، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بني اختبار التفكري التحليلي، امليول العلمية لصاحل التطبيق البعدي

أبعاد التفكري يف ( هدفت إىل التعرف على فعالية استخدام منوذج 2013، ويف دراسة أخرى أجراها ) أمحد 
وأظهرت النتائج ، تنمية بعض املمارسات العقلية املكونة لعادات العقل املنتج والدافعية لدى طالب كلية الرتبية أبسيوط

ومقياس الدافعية لالجناز ، وجود فروق دالة إحصائيا  بني نتائج التطبيقني القبلي والبعدي الختبار عادات العقل املنتج
  .ووجود عالقة ارتباطية موجبة بني اختبار عادات العقل املنتج ومقياس الدافعية لالجناز، عديلصاحل التطبيق الب

 :  االبتكاري ابلتفكري اهتمت اليت الدراسات: اثنياً 

 يف املعرفة وراء ما إسرتاتيجيات استخدام أثر على التعرف إىل هدفت دراسة( 2000، شهاب مىن) أجرت 
، اإلعدادي الثالث الصف تالميذ لدى االبتكاري والتفكري، التكاملية العلم عمليات مهارات وتنمية العلوم حتصيل

 العلم عمليات ومقياس التحصيلي االختبار يف التجريبية اجملموعة لصاحل إحصائيا   دالة فروق وجود إىل النتائج وتوصلت
  .االبتكاري التفكري واختبار، التكاملية

 مهارات تنمي، العلوم  يف عملية جتارب تقدمي (Reiner and Gilbert, 2000) دراسة استهدفت كما 
 وهي، معرفية مصادر ثالثة خالل من Scientific Though Experiments (TES) أمساها، االبتكاري التفكري
 يف ا  حالي مستخدم غري (TES) أن إىل النتائج وتوصلت، احلركية واملهارات، البصري والتصور، املنطقي املفاهيمي التداخل

  .العلوم بيئة

 والتعلم البنائي التعلم منوذج استخدام أثر معرفة إىل هدفت( 2002، اخلميسي مها) أجرهتا أخرى دراسة ويف 
 اخلامس الصف تالميذ لدى االبتكاري والتفكري العلم عمليات ومهارات التحصيل تنمية يف املعىن ذي ابالستقبال
 األوىل التجريبية اجملموعة درجات متوسطي بني إحصائيا   دالة فروق وجود عدم على النتائج دلت وقد، العلوم يف االبتدائي
  .االبتكاري التفكري اختبار يف والثانية
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 التفكري تنمية يف الذهين العصف فاعلية على التعرف إىل هدفت دراسة( 2002، العتييب وضحى)  قدمت كما 
 التفكري يف إحصائيا   دالة فروق وجود على النتائج ودلت، سطاملتو  األول الصف طالبات لدى والتحصيل االبتكاري
 مهارة يف فروق وجود وعدم، ( األصالة، املرونة، الطالقة)  هي فقط مهارات ثالث يف التجريبية اجملموعة لصاحل االبتكاري
  .التفاصيل

 نتائجال توصلت، ارياالبتك التفكري مهارات تنمية حول (Shahrin et.al., 2002) أجراها أخرى دراسة ويف 
 يف أقل أداؤهم كان  بينما، العلوم يف العملية للمهارات أدائهم يف دالة فروق ووجود، التفسري مرحلة يف الطالب تفوق إىل

  .االبتكارية واالنعكاسات والتخطيط االتصال مهارات

 أداء خالل من للطالب االبتكاري التفكري مهارات تنمية استهدفت دراسة (Meador, 2003) قدم كما 
 فاعلية إىل النتائج وتوصلت، العلوم يف العملية لألنشطة أمثلة الدراسة أعدت حيث، العلوم دروس يف العملية املهارات
، األساسية العلمية املفاهيم فهم يف تساعدهم أهنا إىل ابإلضافة، الطالب لدى االبتكاري التفكري تنمية يف العملية املهارات
  .تدرجيية بطريقة العلم عمليات تمهارا اكتساب أيضا  

 من االبتكاري التفكري مهارات تنمية إمكانية إىل (Waks and Merdler, 2003) دراسة توصلت كما 
  .واهلندسة الفيزيء جمال يف املشروعات وتصميم العلمية األعمال ببعض الطالب قيام خالل

 على السابر التفكري منوذج استخدام أثر على فالتعر  إىل هدفت( 2005، إبراهيم) أجراها أخرى دراسة ويف 
 النتائج وتوصلت، االبتدائية املرحلة تالميذ لدى االبتكاري التفكري مهارات وتنمية العلمية املفاهيم اكتساب إسرتاتيجيات

 مقارنة االبتكاري التفكري اختبار ويف العلمية املفاهيم واكتساب لالسرتاتيجيات استخدامها يف التجريبية اجملموعة تفوق إىل
  .الضابطة ابجملموعة

 على العلوم تدريس يف الست للقبعات ديبونو فنيه استخدام أثر( 2005، وعبده، فودة) دراسة تقصت حني يف 
 دالة فروق وجود إىل النتائج وتوصلت، االبتدائي اخلامس الصف تالميذ لدى ومهاراته االبتكاري التفكري نزعات تنمية

 . االبتكاري التفكري مهارات اختبار ويف، االبتكاري التفكري نزعات مقياس يف التجريبية جملموعةا لصاحل إحصائيا  

 التفكري قدرات تنمية يف اآليل احلاسب استخدام أثر معرفة إىل هدفت دراسة( 2007، زرنوقي ندى) وأجرت 
 على التجريبية اجملموعة تفوق إىل لنتائجا وتوصلت، الفيزيء يف الثانوي الثاين الصف طالبات لدى والتحصيل االبتكاري
  .االبتكاري التفكري اختبار يف الضابطة

 االبتكاري التفكري تنمية يفالعصف الذهين  أثر عن الكشف إىل هدفت بدراسة( 2007، العنزي) قام كما 
 اختبار يف التجريبية وعةاجملم لصاحل إحصائيا   دالة فروق وجود إىل النتائج وتوصلت، الصف الثاين املتوسط تالميذ لدى

  .االبتكاري التفكري

 االستقصائي التدريس منوذج استخدام أثر على التعرف إىل هدفت( 2007، طلبة) أجراها أخرى دراسة ويف 
 طالب لدى االبتكاري للتفكري( الوجدانية) والالمعرفية املعرفية القدرات وتنمية الفيزيئية املفاهيم حتصيل على لسمومشان
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، التحصيلي االختبار يف التجريبية اجملموعة لصاحل إحصائيا   دالة فروق وجود إىل النتائج وتوصلت، الثانوي األول الصف
  .االبتكارية املشاعر مقياس ويف، االبتكاري التفكري اختبار ويف

 التعلم على قائم تدرييب برانمج فاعلية معرفة إىل (Abou Kinane, 2007) كنان  أبو دراسة وهدفت 
 فروق وجود إىل النتائج وتوصلت، املتحدة ابلواليت تكساس جامعة يف العلوم يف االبتكاري التفكري تنمية يف لتجريباب
 .االبتكاري التفكري يف التجريبية اجملموعة طالب لصاحل إحصائيا   دالة

 يف لعقليا والنمو التفكري خرائط بني التفاعل على التعرف إىل هدفت دراسة( 2008، صادق) قدم كما 
 دالة فروق وجود إىل النتائج وتوصلت، اإلعدادي الثالث الصف لتالميذ القرار واختاذ االبتكاري والتفكري العلوم حتصيل
 ووجود، القرار اختاذ اختبار ويف، االبتكاري التفكري واختبار، التحصيلي االختبار يف التجريبية اجملموعة لصاحل إحصائيا  
 .االبتكاري والتفكري، التحصيل يف(  التفكري خرائط)  ريسيةالتد للمعاجلة تعود فروق

 يف النهاية مفتوحة املشكلة حل مدخل استخدام فعالية( 2008، إبراهيم عطيات)  دراسة تقصت حني يف 
 وتوصلت، ابلسعودية الثانوي األول الصف طالبات لدى االبتكاري والتفكري، الدراسي التحصيل على الفيزيء تدريس
 .االبتكاري التفكري اختبار ويف، التحصيلي االختبار يف التجريبية اجملموعة لصاحل إحصائيا   دالة فروق وجود إىل جالنتائ

 يف االبتكاري التفكري تنمية يف إجرائي منوذج أثر على التعرف إىل هدفت دراسة( 2009، شقري ألفت) وأجرت 
 وجود إىل النتائج وتوصلت، الدراسة حجرات داخل االبتدائية رحلةابمل العلوم معلمي تواجه اليت التدريسية املشكالت ضوء

 األعباء كثرية،  الكبرية األعداد مع التعامل صعوبة:  منها الدراسة حجرات يف االبتكار تنمية تواجه نفسية مشكالت
  .معنوية أو مادية مكافآت وجود عدم، املدرسية التجهيزات توافر عدم، املدرسية اإلمكاانت قلة، التدريسية

 التفكري على االبتدائي السادس الصف طالبات قدرة على التعرف إىل( 2009، العتييب مها) دراسة وهدفت 
 تقل أنه إىل النتائج وتوصلت، العلوم يف الدراسي بتحصيلهن وعالقتها املشكالت وحل االبتكاري والتفكري االستداليل

 قدرات مستوى وعلى، الكلية الدرجة من( %75) وهو املقبول لألداء األدىن احلد عن االبتكاري للتفكري العامة القدرة
  .(التفاصيل، األصالة، املرونة، الطالقة) االبتكاري التفكري

 االبتكاري التفكري تنمية يف النشط التعلم أثر معرفة إىل هدفت بدراسة( 2010، الزايدي فاطمة) وقامت 
 اجملموعة لصاحل إحصائيا   دالة فروق وجود إىل النتائج وتوصلت، توسطامل الثالث الصف طالبات لدى ابلعلوم والتحصيل
  .املختلفة مبهاراته االبتكاري التفكري اختبار يف التجريبية

 تنمية  على الفيزيء تدريس يف التعلم دورة استخدام أثر دراسته يف( 2011، السفياين) تقصى حني يف 
 دالة فروق وجود إىل النتائج وتوصلت، الثانوي األول الصف طالب لدى ياالبتكار  التفكري ومهارات الدراسي التحصيل
 .املختلفة مبهاراته االبتكاري والتفكري، الدراسي التحصيل يف التجريبية اجملموعة لصاحل إحصائيا  
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 تنمية يف مقرتحة إثرائية علمية أنشطة استخدام أثر معرفة إىل هدفت دراسة( 2011، العقيل) قدم كما 
 إىل النتائج وتوصلت، االبتدائي السادس الصف يف املوهوبني التالميذ لدى االبتكاري والتفكري التكاملية العلم عمليات
  .االبتكاري التفكري اختبار يف التجريبية اجملموعة لصاحل إحصائيا   دالة فروق وجود

 االبتكاري التفكري تنمية يف تريز نظرية ضوء يف مقرتح برانمج فاعلية( 2011، مخيس منرية) تقصت حني يف 
 الربانمج فاعلية إىل النتائج وتوصلت، الثانوي األول الصف طالبات لدى األحياء مادة يف االبتكاري األكادميي والتحصيل

 طالبات لصاحل إحصائيا   دالة هارتباطي عالقة ووجود، الطالبات لدى االبتكاري األكادميي والتحصيل االبتكاري التفكري يف
 .االبتكاري والتفكري التحصيل اختبار يف البعدي التطبيق يف التجريبية اجملموعة

 ومعرفة تريز نظرية ضوء يف البيئة الرتبية يف برانمج إعداد إىل( 2011، الشاهي ارجت لطيفة)  دراسة وهدفت 
 مبنطقة سنوات(  6 – 5)  ةاملدرس قبل ما أطفال لدى البيئية املفاهيم وتنمية، االبتكاري التفكري مهارات تنمية يف فاعليته
 .البيئية املفاهيم منو ويف االبتكاري التفكري يف التجريبية اجملموعة أطفال تفوق إىل النتائج وتوصلت، التعليمية جدة

 بتكارياال التفكري يف تريز نظرية وفق التدريس أثر معرفة إىل هدفت دراسة( 2012، الرتكي) أجرى كما 
 فروق وجود إىل النتائج وتوصلت، األحياء يف الثانوي األول الصف طالب لدى لتحصيلوا املشكالت حل على والقدرة
 بني فروق وجود وعدم، املشكالت حل على والقدرة االبتكاري التفكري يف التجريبية اجملموعة لصاحل إحصائيا   دالة

  .الدراسي التحصيل يف اجملموعتني

إىل الكشـف عـن  Mihardi, Harahap & Saniم(  2013دراسـة ميهـاردي وهاراهـاب وسـاين ) هـدفتو 
( علــى التفكــري اإلبــداعي يف حــل املســائل الفيزيئيــة. KWL) ســتخدامفاعليــة الــتعلم القــائم علــى املشــروع  وأوراق العمــل اب

( طالبـا   126األندونوسـية والبـالع عـددهم ) Medanوتكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب قسـم الفيـزيء جبامعـة ميـدان 
( طالبا  قسموا إىل جمموعتني ضـابطة درسـت ابلـتعلم التعـاوين وجتريبيـة درسـت بطريقـة 83ختيار عينة عشوائية عددها )ومت ا

الــتعلم القــائم علــى املشــروع. أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اجملمــوعتني التجريبيــة والضــابطة 
 .الفيزيئيةعي يف حل املسائل لصاحل اجملموعة التجريبية يف التفكري اإلبدا

إىل الكشـف عـن أثـر الـتعلم القـائم   Eldy & Sulaimanم(  2013دراسـة ايلـدي وسـليمان ) هـدفتكمـا 
( طالبــا  مــن كليــة العلــوم يف 28علــى املشــكلة علــى التفكــري اإلبــداعي والناقــد يف مــادة الفيــزيء. تكونــت عينــة الدراســة مــن )

لقيـــاس مهـــارات التفكـــري.  Chua (2004)( الـــذي أعـــده YanPiawدام اختبـــار )جامعـــة صـــباح املاليزيـــة. وقـــد اســـتخ
 .جربةوأظهرت نتائج الدراسة حتسن مستوى تفكري الطالب اإلبداعي بعد تطبيق الت

 : العلمي ابملسعى اهتمت اليت الدراسات:  اثلثاً 

، تدريسهم على وانعكاسها العلوم معلمي معتقدات حول دراسة (Brikhous, 1990) بركهاوس أجرى 
 تقوله ما إتباع على الطلبة تشجيع إىل مييلون للمعرفة تراكم هو العلم أن يعتقدون الذين املعلمون أن إىل النتائج وتوصلت
 بينما، نفسها النتائج إىل الوصول على وحيرصون، العملية التجارب إبجراء يتعلق ما خاصة، هبا الواردة والتعليمات الكتب
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 إىل للتوصل للطلبة الفرصة ويتيحون، العلوم تدريس يف فاعال   دورا   يعلبون العلمي املسعى طبيعة همونيف الذين املعلمون
 معلمي إعداد برامج تضمني بضرورة الدراسة وأوصت، اإلبداعية طاقاهتم توظيف على وحيثوهنم العلوم جمال يف غنية خربات
 . العلمي املسعى طبيعة فهم تعزز إسرتاتيجيات العلوم

 العلوم معلمي معتقدات الختبار (Rubba and Harknes,1993) هركنز روابو أجراها أخرى دراسة يفو  
 على تدريبا   الدراسة عينة أفراد تلقى حيث (STS) واجملتمع والتكنولوجيا العلم بني التفاعل حول أثنائها ويف اخلدمة قبل

 فهمهم وكان، تما   وصفا   للعلم وضعوا اخلدمة قبل نياملعلم الطلبة من( %65) أن إىل النتائج وتوصلت، (STS) مدخل
،  (STS) بني للعالقة فهما   يظهروا ومل عاما   وصفا   للعلم وصفهم كان(  %58) أن وتبني، ضعيفا   (STS) بني للتفاعل
 طبيعة حول ساذجة معتقدات لديهم اخلدمة أثناء املعلمني من( %63) و اخلدمة قبل املعلمني من( %73) أن كما
  .العلمي واملسعى العلمية عرفةامل

حبث يف رؤى الطلبة ومفاهيمهم حول العلم وطبيعته وآرائهم  (Tamir, 1994)ويف دراسة أخرى أجراها تمري  
اليت شارك فيها   Second International Science studyيف طبيعة املسعى العلمي يف إطار الدراسة الدولية الثانية 

ومقياس طبيعة ، وقد مت تطبيق ثالثة مقاييس يف هذه الدراسة هي مقياس فهم طبيعة العلم، ( مخس وعشرون دولة25)
وأظهرت النتائج حدوث تطور يف فهم طبيعة العلم واملسعى العلمي لدى ، ومقياس االجتاهات حنو العلوم، املسعى العلمي

  .لعلمي واختيار مهنة املستقبلالطلبة وأن لألسرة دور يف تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو طبيعة املسعى ا

، املعلم إعداد يف وتطبيقاهتا، العلمية املعايري تقول ماذا عنواهنا دراسة (Hammrich, 1997) مهارش قدم كما 
 حول العلوم لتعليم إعدادهم مرحلة يف العلوم طلبة من جمموعة لدى املفاهيمي التغري وصف إىل الدراسة هذه هدفت
، (2061) مشروع هبا اندى اليت املبادئ الدراسة مساق وتضمن، العلمي املسعى وطبيعة ومفهوم، وطبيعته العلم مفهوم

 من ابلرغم طفيف تطور حدوث مع العلم حول السابقة مبفاهيمهم احتفظوا املشاركني املعلمني غالبية إىل الدراسة وتوصلت
 الدراسة وأوصت، العلمي واملسعى العلمي اءلالستقص واضحا   فهما   طوروا لكنهم، (2061) مشروع مبادئ مع تفاعلهم
 يف وتوظيفه والعلم العلمي ابملسعى للتعريف فاعل بشكل العلمية اإلصالحية احلركات يف العلوم معلمي إشراك بضرورة
  .العلوم تدريس

 واملسعى العلم صورة حول (Ryder and et al., 1999) وليتش ودريفر ريدر أجراها أخرى دراسة ويف 
 واملسعى العلم مفهوم حول الطلبة آراء أن إىل النتائج وتوصلت، للعلوم دراستهم من األخرية السنة يف الطلبة لدى العلمي
 التوصل يف والتجرييب مربيقياأل اجلانب على يعتمد العلمي واملسعى العلم أن اعتربوا ألهنم، األمربيقية ابلنظرة تتسم العلمي
 . عليه وأتثريه اجملتمع يف العلم لدور فهما   الطلبة بعض أظهر كما،  العلمية املعرفة إىل

دراسة مت فيها حتليل تاين واثئق عاملية من مخس دول هي:  (Mc Comas and Olson,2000)كما أجرى  
ية ومعامل الثقافة العلم، (2061ونيوزلندا( وكان من أبرز هذه الواثئق وثيقة املشروع )، وكندا، وبريطانيا، وأسرتاليا، أمريكا

(AAAS,1993)  واملعايري الوطنية للرتبية العلمية(NRC,1996)  وخلصت الدراسة إىل نتائج منها أن هناك أربعة أفرع
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وقد أوصت ، وتريخ العلم، وسيكولوجية )علم نفس( العلم، متداخلة هي: فلسفة العلم وسوسيولوجية )علم اجتماع( العلم
االجتماعي للعلم وسوسيولوجيته ومضامينه الرتبوية االجتماعية يف مناهج العلوم الدراسة بضرورة االهتمام املتزايد ابإلطار 

  .(2061واملسعى العلمي يف ضوء مشروع )، وتدريسها

 يف الثانوية املرحلة طلبة لدى العلمي املسعى وطبيعة العلم طبيعة مفهوم (Moss,2001) موس أخترب كما 
 تناوهلا اليت اجملاالت لبعض فهما   كونوا  الطلبة أن إىل النتائج وتوصلت، (2061) مشروع منظور من املتحدة الواليت
 مع مقارنة العلم لطبيعة أكرب فهم لديهم الطلبة أن النتائج وضحت كما،  العلم طبيعة حول الدراسة هذه يف املقرتح النموذج
 يف العلمي املسعى وطبيعة العلم عةبطبي اخلاصة العلمية املعرفة إدخال بضرورة الدراسة وأوصت، العلمي املسعى طبيعة
 . املوضوعات هذه يف اخلدمة أثناء ويف اخلدمة قبل العلوم معلمي بتدريب واالهتمام، صريح بشكل العلوم منهج

 املرحلة معلمي لدى العلم طبيعة مفهوم لتقييم دراسة (John and Brain,2002) وبرين جون قدم حني يف 
 وصفهم يف العينة أفراد استخدمها اليت العلمية اللغة يف إجيابيا   تغيريا   هناك أن إىل النتائج وتوصلت، اخلدمة قبل االبتدائية

 يف اخلدمة قبل املعلمني تدريب أمهية تعزز النتيجة وهذه، العلمي املسعى لطبيعة وصفهم يف كذلك،  وطبيعته العلم لبنية
  .العلمي املسعى وطبيعة، العلم طبيعة جمايل

 علمية أفكار العلوم معلمي الطلبة تعليم إىل هدفت بدراسة (Bartholomew, 2004) وميوابرثل قام كما 
 إىل النتائج توصلت وقد، العلمي واملسعى العلم طبيعة حول تدرييب لربانمج تعريضهم خالل من بريطانيا يف العلوم حول
 طبيعة جمال يف واملعلم الطالب بني احلوار جيعتش منها العلمي واملسعى العلم لطبيعة الفعال التدريس يف عدة عوامل أمهية
 من الصفي اخلطاب تغيري، العلمي واملسعى العلم طبيعة حول املعلمني لدى واضح فهم بناء، العلمي واملسعى، العلم

  .التدريس وطرائق احملتوى بني الربط، العلمية األدلة على القائم اجلدل إىل احملاضرة

، الثانوية ابملرحلة الطلبة لدى العلمي املسعى طبيعة فهم يف دراسة (Dass,2005) داس أجرى حني يف 
 املساحة أمهية إىل ذلك وعزت، كبري  بشكل حتسن قد العلمي املسعى لطبيعة الدراسة عينة فهم أن إىل النتائج وتوصلت
، العلمي االستقصاء، للعامل ةالعلمي الرؤية)  وهي ومكوانته العلم طبيعة مثل العلمي للمسعى أساسية أبعادا   تتناول الذي

  .( العلم وتريخ، العلمي واملسعى

 أتثري على التعرف إىل هدفت (Celik and Bayraken,2006) وبركسكن سيلك أجراها أخرى دراسة ويف 
 واملسعى العلم لطبيعة اخلدمة قبل العلوم معلمي فهم على (STS) واجملتمع والتكنولوجيا العلم حركة إىل مستند مساق
 للمساق دراستهم قبل العلمي واملسعى طبيعته حول تقليدية آراء حيملون املشاركني معظم أن إىل النتائج وتوصلت، العلمي

(STS) ،دراستهم بعد معاصر منظور من العلمي واملسعى العلم طبيعة حول الفهم يف إجيابيا   حتوال   أظهروا لكنهم 
 بتدريب االهتمام بضرورة وأوصت، العلمي واملسعى العلم لطبيعة فسريهاوت البنائية النظرية من فهمهم واقرتب، للمساق
 عامال   يعترب الذي العلمي واملسعى العلمي االستقصاء توظيف وضرورة معتقداهتم عن للكشف الوقت وإتحة املعلمني
  .العلوم ملعلمي املهين التطور يف مهما  
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 مشروع إىل مستند تدرييب برانمج أثر على التعرف إىل هدفت دراسة( 2008، عياش آمال)  أجرت حني يف 
 يف العلوم معلمي لدى العلمي املسعى طبيعة وفهم، العلمي التنوير تنمية يف( 2061) العلمية للرتبية الرتبوي اإلصالح
 التنوير اختبار يف التجريبية اجملموعة لصاحل إحصائيا   دالة فروق وجود إىل النتائج وتوصلت، األردن يف الدولية الغوث وكالة
 الرتكيز:  منها بتوصيات الدراسة وأوصت، الضابطة اجملموعة يف بنظرائهم مقارنة العلمي املسعى طبيعة واختبار، العلمي
 وثيقة يف الواردة املعايري وتوظيف، (2061) للجميع العلوم األمريكي املشروع يف ورد كما  العلمي املسعى طبيعة فهم على

 يف (STS) مدخل وتوظيف واالستقصاء، العلمي واملسعى، العلمي ابلتنوير واملتعلقة العلمي التنوير على الدالة العالقات
  .فاعل بشكل العلوم تدريس

( هدفت إىل الكشف عن مستوى فهم طبيعة املسعى العلمي يف ضوء 2012، ويف دراسة أخرى أجراها )زيتون 
وأظهرت النتائج أن فهم طبيعة ، ببعض املتغريات الدميوغرافية ( لدى معلمي العلوم يف األردن وعالقته2061املشروع )

، واملؤهل العلمي، ونوع املدرسة، واخلربة التدريسية، املسعى العلمي لدى املعلمني ال خيتلف جوهري  ابختالف اجلنس
منخفض ، ييه )مرتفعكما ال توجد عالقة دالة إحصائيا  بني مستوى فهم املعلمني لطبيعة املسعى العلمي مبستو ،  والتخصص

 ( ومتغريات الدراسة املبحوثة مبتغرياهتا املعتمدة. 

 :  السابقة الدراسات على التعليق
 :  يلي ما يتبني العلمي واملسعى، االبتكاري والتفكري، العقل بعادات اهتمت اليت للدراسات السابق العرض من

 منها املتعلمني لدى املختلفة العلوم مواد تعلم يف إلجيا ا وأثرها العقل عادات أمهية على السابقة الدراسات أكدت -1
 فاعلية بدراسة قامت خراآل والبعض (Wyer and Jing, 2010)، (2009، هللا فتح: )  من كل  دراسات
 (Bergman,2007) ,(Hu,2005)، (2005، عمور أميمة: ) من كل  دراسة منها تدريبية أو تعلمية برامج
، (2006، سعيد: ) من كل  دراسة منها تدريسية إسرتاتيجيات استخدمت منها خراآل والبعض( 2013، ريين)
  .(2011، صادق)  (Wyer and Jing, 2010)، (2009، علي) ، (2008، الدين حسام ليلى) 

 اهتم ما منها أن حيث العقل عادات حول التعليمية واملراحل الدراسات تلك يف املستخدمة العينات تنوعت -2
 ابملرحلة اهتم ما ومنها (Bergman,2007)، (2007، الوهاب عبد فاطمة: ) دراسة مثل لثانويا ابلتعليم

 ابملرحلة اهتم ما ومنها( 2013، ريين) ، (2011، صادق)، (2008، الدين حسام ليلى: ) مثل اإلعدادية
 معظمها أن إال قةالساب الدراسات جماالت تنوعت وقد .(2009، علي) ، (2009، هللا فتح: ) مثل االبتدائية

  .العلوم يف

 فمنها، القياس موضوع املتغريات ابختالف العقل عادات حول السابقة الدراسات يف املستخدمة األدوات تنوعت -3
 التحصيلي االختبار اعتمد ما ومنها، (2005، عمور أميمة) دراسة مثل اإلبداعي التفكري اختبار على اعتمد ما
 يف، (2011، صادق)  مثل العلوم حنو االجتاه مقياس اعتمد اآلخر والبعض، (2008، الدين حسام ليلى) مثل
  .(2011، عبيدة)  يف كما  األداة هو التأملي التفكري اختبار حني
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 منها فالبعض العقل عادات لتصنيف وفقا   وتنميتها العقل عادات أثر عن البحث يف السابقة الدراسات اختلفت -4
 دراسة مثل والتدريب للتعلم قابلة عقلية عادة عشر ستة حددا اللذان( 2002) وكاليك كوستا  تصنيف اعتمد

 مارزانو تصنيف اعتمدت الدراسات بعض حني يف( 2011، صادق)، (2011، عبيدة)، (2009، هللا فتح)
 . جمموعات ثالث إىل(  املنتجة العقلية العادات)  اخلامس البعد مكوانت صنف الذي( 1998) وآخرين

 القيم وبعض التفكري ملهارات الطالب وامتالك العقل عادات بني ارتباطية عالقة وجود السابقة لدراساتا أكدت -5
 . العلمية واالجتاهات

 للتفكري تورانس اختبار:  بينها من خمتلفة أدوات االبتكاري التفكري حول السابقة الدراسات استخدمت -6
 مثل( أ) الصورة استخدمت اليت احلالية الدراسة مع يتفق اوهذ، (ب) الصورة أو، (أ) الصورة سواء االبتكاري
 كل  دراسة مثل( ب) الصورة استخدمت أخرى دراسات حني يف، (2007، العنزي)، (2006، العنزي) دراسة
 من اختبارا   استخدم من ومنهم( 2010، الزايدي فاطمة)، (2011، السفياين( )2002، العتييب وضحى: ) من

 (. 2007، زرنوقي)، (2001، وصادق اجلندي أمنية)  دراسة مثل إعداده

 التفكري يف التجريبية للمجموعة إحصائيا   دالة فروق وجود االبتكاري التفكري حول السابقة الدراسات أظهرت -7
 الدراسات تناولت كما(  2002، العتييب ووضحى)، (2002، ياخلميس مها)  دراسيت ابستثناء، االبتكاري
  .ةخمتلف تعليمية مراحل

 احلركات منظور من العلمي واملسعى العلم طبيعة جمال يف العلوم معلمي لتدريب احلاجة السابقة الدراسات أكدت -8
 معلمي لدى واضحة غري العلمي املسعى طبيعةكما أن ،  (2061) مشروع أبرزها ومن العلمية الرتبية يف املعاصرة
 تناولت دراسة أي توجد ال أنه من ذلك يتضح حيث، والعر  احمللي املستويني على وذلك، وطلبتهم العلوم
وضرورة تدريب املعلمني ، ابألردن( 2008، عياش آمال) دراسة هي عربيا   واحدة دراسة سوى العلمي املسعى
 عليها. 

 يةاإلحصائ واملعاجلة، امليدانية اإلجراءات وبعض، السابقة للدراسات النظري التأصيل من احلالية الدراسة استفادت -9
 . النتائج ومناقشة وتفسري، الفروض وصياغة املناسبة

 :  الدراسة فروض
 : التالية الفروض صحة من التحقق ميكن السابقة الدراسات نتائج ضوء يف

 طالب ودرجات التجريبية اجملموعة طالب درجات متوسطي بني( 0.05) مستوى عند إحصائيا   دالة فروق توجد -1
 ضبط بعد التجريبية اجملموعة طالب لصاحل االبتكاري التفكري الختبار البعدي يقالتطب يف الضابطة اجملموعة
 . القبلي التطبيق
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 طالب ودرجات التجريبية اجملموعة طالب درجات متوسطي بني( 0.05) مستوى عند إحصائيا   دالة فروق توجد -2
 التطبيق ضبط بعد التجريبية اجملموعة طالب لصاحل العلمي املسعى الختبار البعدي التطبيق يف الضابطة اجملموعة
 .القبلي

 طالب ودرجات التجريبية اجملموعة طالب درجات متوسطي بني( 0.05) مستوى عند إحصائيا   دالة فروق توجد -3
 ضبط بعد التجريبية اجملموعة طالب لصاحل العقل عادات حنو االجتاه ملقياس البعدي التطبيق يف الضابطة اجملموعة
 .ليالقب التطبيق

 إجراءات الدراسة : 
 منهج الدراسة :  -1

 –اسـتخدمت الدراســة احلاليــة املــنهج التجــرييب القــائم علـى تصــميم املعاجلــات التجريبيــة القبليــة والبعديــة ) التصــميم 
وهـو ، من خالل جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى ضـابطة Befor- After Research Designالبعدي (  –القبلي 

 (. 217، 1996، )عطيفة، (317، 316، 1996، ت اخلاصة ابملنهج التجرييب )العسافأحد التصميما

 : هذا التصميم كما يف الشكل التايلوميكن توضيح ،  اختيار جمموعتني متكافئتني جتريبية وضابطةويف ضوء هذا التصميم مت

 

 

 

 

 

 ( التصميم شبه التجرييب للدراسة1شكل )

 متغريات الدراسة :  -2

 راسة على املتغريات التالية : اشتملت الد

 املتغري املستقل : الربانمج وله مستوين : 

 املعتاد (العادي)الربانمج و ، الربانمج التدرييب املستند إىل عادات العقل الذي مت تطبيقه على أفراد اجملموعة التجريبية
  .على أفراد اجملموعة الضابطة طبقالذي 

 املتغريات التابعة : 

  .كما يقيسه اختبار تورانساالبتكاري ابستخدام الصورة )الصورة أ(  تفكري اختبار ال -

 .اختبار املسعى العلمي : كما يقيسه االختبار املعد من الباحث  -

 

اختبار عينة 

الدراسة 

وتقسيم 

األفراد 

عشوائياً على 

 المجموعتين 

 

المجموعة 

 التجريبية 

تطبيق 

أدوات 

الدراسة 

 ً  قبليا

تطبيق 

البرنامج 

 التدريبي

تطبيق 

أدوات 

الدراسة 

 ً  قبليا

 

المجموعة 

 ابطة الض

تطبيق 

أدوات 

الدراسة 

 ً  قبليا

تطبيق 

البرنامج 

 المعتاد

تطبيق 

أدوات 

الدراسة 

 بعدياً 
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  .عقل : كما يقيسه املقياس املعد من الباحثمقياس االجتاه حنو عادات ال  -
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 جمتمع الدراسة :  -3
املسـتوى الرابـع املنتظمـني ابلدراسـة بكليـة الرتبيـة جبامعـة أم القـرى  -علوم تكون اجملتمع من مجيع الطالب معلمي ال

الـــذين يقومـــون ابلتـــدريب ، هــــ1434 /1433كيميـــاء( للعـــام الدراســـي   -أحيـــاء -يف ختصصـــات العلـــوم الطبيعيـــة ) فيـــزيء
 ( طالبا . 240العملي يف مدارس التعليم العام بتعليم مدينة مكة املكرمة البالع عددهم )

 ينة الدراسة : ع -4
( طالبا  50( طالبا  معلما  للمجموعة التجريبية وكذلك )50بواقع )، ( طالبا  معلما  للعلوم100تكونت العينة من )

  .معلما  للمجموعة الضابطة مت اختيارهم بطريقة عشوائية من جمتمع الدراسة الكلي
 بناء وإعداد الربانمج التدرييب :  -5

علـى بعـض أدبيـات الرتبيـة املتعلقـة ببنـاء الـربامج التدريبيـة والـيت تناولـت  االطـالع بعد مت تصميم الربانمج التدرييب 
 وعادات العقل بصفة خاصة مثل:، التدريب بصفة عامة
، )وجـــــدان الكركـــــي، (2002، )احلـــــارثي، أ( -2005، )قطـــــامي، (د، ج، ب، أ-2003، وكاليـــــك )كوســـــتا

   .(2008، )آمال عياش، (2013، ين)ري، (2006، ) فدوى اثبت، (2005، )أميمة عمور، (2007
 وبناء على ذلك مت حتديد العناصر األساسية للربانمج التدرييب كما يلي :  

  .إعداد الربانمج التدرييب -أ

  .تنفيذ الربانمج التدرييب -ب

  .تقومي الربانمج التدرييب -ج
 وميكن عرض ذلك ابلتفصيل على النحو التايل : 

 مت ذلك يف ضوء اخلطوات التالية :  إعداد الربانمج التدرييب : -أ
 حتديد الفلسفة الرتبوية للربانمج :  −

 متثلت فلسفة الربانمج يف أنه : 
والذي تناول وحدد يف  (Project,2061)( 2061يصمم وفقا  ملبدأ ) العلوم للجميع ( الذي حدد يف مشروع ) −

  .إحدى مراحله عادات العقل واملسعى العلمي
 أداء الطالب معلمي العلوم والوصول هبم إىل أفضل صورة ممكنة. يؤمن إبمكانية تطوير  −
حتديــد أهــداف الــربانمج : متثــل اهلــدف العــام يف تنميــة التفكــري االبتكــاري وفهــم طبيعــة العلــم واالجتــاه حنــو عــادات  −

ف كمــا مت أيضــا  حتديــد األهــدا،  ابســتخدام عــادات العقــل لــدى الطــالب معلمــي العلــوم جبامعــة أم القــرى، العقــل
 اإلجرائية للربانمج التدرييب. 

حتديـــد الفئـــة املســـتهدفة : اســـتهدف الـــربانمج التـــدرييب الطـــالب معلمـــي العلـــوم جبامعـــة أم القـــرى والـــيت تتـــوفر فـــيهم  −
 الشروط التالية : 

 مل يسبق هلم إعداد نظري أو دراسة مقرر عن عادات العقل.  −
 وتدريسها.  مل يسبق هلم حضور دورات تدريبية عن مقرر عادات العقل −
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الربانمج وتنظيمـه يف ضـوء أهـداف الـربانمج وذلـك بعـد اإلطـالع  حمتوىحتديد حمتوى الربانمج وتنظيمه : مت حتديد  −
، (2008، )آمــال عيـــاش، (2007، ة مثــل : ) وجــدان الكركــيعلــى أدبيــات الرتبيــة ذات الصــلة ابلدراســة احلاليــ

 (. 2013، )ريين
كـل عـادة لووضـع ، ى عـادات العقـل يف مواقـف حياتيـةانمج التدرييب القائم علوبناء على ذلك مت حتديد حمتوى الرب 

تطبيــق املعــارف الســابقة علــى أوضــاع ، اإلصــغاء بــتفهم وتعــاطف، الكفــاح مــن أجــل الدقــة، مــن العــادات التاليــة : )املثــابرة
  .مهارة موقف تدرييبولكل ، اإلقدام على اجملازفة احملسوبة، التفكري فوق املعريف، التفكري مبرونة، جديدة

 وقد روعي عند حتديد حمتوى الربانمج التايل : 
  .أن يكون احملتوى مرتبطا  أبهداف الربانمج -
  .أن يرتبط احملتوى ابلواقع الذي يعيش فيه الطالب -
كــري التكامــل حبيــث حتتــوي وحــدات الــربانمج علــى مفــاهيم ذات عالقــة بعــادات العقــل الــيت مت اختيارهــا لتنميــة التف -

  .وفهم طبيعة املسعى العلمي واالجتاه حنو هذه العادات، االبتكاري
  .أن يتم ترتيب املادة العلمية ترتيبا  منطقيا   -
( ســـاعات أســـبوعيا  )  6( أســـابيع بواقـــع ) 9زمـــن تنفيـــذ الـــربانمج : مت حتديـــده طبقـــا  آلراء احملكمـــني حيـــث بلـــع ) -

واجلـدول التـايل ، ( سـاعة 46ل منهمـا حـدد بسـاعتني مبعـدل إمجـايل ) ابستثناء اللقاءين األول واألخـري ( حيـث كـ
 ( يوضح اخلطة الزمنية للربانمج التدرييب : 1)

 ( اخلطة الزمنية للربانمج التدرييب1جدول )
 الزمن ابلساعات األايم األسابيع العادة العقلية م
 2 األول األول لقاء متهيدي 1

 األول الثاين املثابرة 2
 الثاين

3 
3 

 األول الثالث الكفاح من أجل الدقة 3
 الثاين

3 
3 

 األول الرابع االصغاء بتفهم وتعاطف 4
 الثاين

3 
3 

 األول اخلامس .تطبيق املعارف السابقة على أوضاع جديدة 5
 الثاين

3 
3 

 األول السادس التفكري مبرونة 6
 الثاين

3 
3 

 األول السابع التفكري فوق املعريف 7
 الثاين

3 
3 

 األول الثامن اإلقدام على اجملازفة احملسوبة 8
 الثاين

3 
3 

 2 األول التاسع لقاء ختامي 9
 46 االمجالــــي
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 حتديد طرق وأساليب التدريب واألنشطة والتقنيات املستخدمة يف الربانمج :  -

عــروض تقدمييــة ، واراملناقشــة واحلــ، مت اعتمــاد عــدة إســرتاتيجيات تدريبيــة يف ضــوء أهــداف الــربانمج منهــا : احملاضــرة
 . خرائط مفاهيمية لعمليات التفكري رسم، الورش التعليمية، العصف الذهين، Power pointابستخدام البوربوينت 

 ومت استخدام األنشطة التالية : 

  .أوراق عمل توزع على الطالب لتنفيذ الدرس -

  .أنشطة إثرائية متثلت يف قراءات خارجية -

  .هبا الطالب بعد اليوم التدرييب تكليفات منزلية يكلف -

 حتديد أساليب تقومي الربانمج التدرييب :  -

وذلـك للحكـم علـى مـدى ، والتقومي النهائي، والتقومي التكويين، أعتمد الربانمج التدرييب على كل من التقومي القبلي
 حتقق أهداف الربانمج التدرييب. 

) الطالــب ( وآخــر للمــدرب تعــد مبثابــة أســاس للمــدرب واملتــدرب مت إعــداد دليــل للمتــدرب ، إعــداد أدلــة التــدريب -
  .لتنفيذ الربانمج التدرييب متضمنة آلية تنفيذ الربانمج

 حتكيم الربانمج التدرييب ) صدق الربانمج ( :  -

وذلك هبدف حتديد مدى مالءمة األهداف اإلجرائية ، عرض الربانمج يف صورته األولية على جمموعة من احملكمني
 توى الربانمج يف تنمية التفكري االبتكاري وفهم طبيعة املسعى العلمي واالجتاه حنو عادات العقل. حمل

، وأصـبح صـاحلا  للتطبيـق، ومت التوصل إىل الصورة النهائيـة للـربانمج التـدرييب، وقد مت التعديل يف ضوء آراء احملكمني
 ن السؤال األول من أسئلة الدراسة وهو : وابنتهاء إعداد الربانمج التدرييب تكون قد متت اإلجابة ع

ما صورة الربانمج التدرييب املستند إىل عادات العقل املنتج يف تنمية التفكري االبتكاري وفهم طبيعـة املسـعى العلمـي 
 واالجتاه حنو هذه العادات لدى الطالب معلمي العلوم جبامعة أم القرى ؟ 

 تباع اخلطوات التالية : إبتنفيذ الربانمج التدرييب : مت التنفيذ  -ب

  .تطبيق أدوات الدراسة بعدي   - .تطبيق الربانمج التدرييب -  .تطبيق أدوات الدراسة قبليا   -
 
كان مالزما  لكل األنشطة املقرتحة ضمن ،  أخذ تقومي الربانمج شكلني : األول تقومي تتابعي  : يبتقومي الربانمج التدري -ج

وبعـد االنتهـاء مـن وضـع الـربانمج ، الثـاين فكـان التقـومي النهـائي الـذي يـتم يف هنايـة كـل حماضـرةأما الشكل ، حمتوى الربانمج
  .بصورته النهائية مت تقوميه من خالل التطبيق القبلي والبعدي ألدوات الدراسة
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 إعداد أدوات الدراسة : -6

 :  االبتكاري التفكري اختبار -أ

، (Torrance) تورانس بول تصميم من وهو، (أ الشكلية رةالصو ) االبتكاري التفكري اختبار الباحث استخدم
 من الغربية املنطقة على بتقنينه (1991، السليماين)وقام . حطب أبو وفؤاد سليمان هللا عبد للعربية ترمجتهإبعداده و  وقام

 على بتقنينها قام اليت( أ) الشكلية الصورةومت اختيار ، العمرية الفئات جلميع مالئم أبنه وذكر، السعودية العربية اململكة
 مقارنة تصحيحها ولسهولة، التدرييب ابلربانمج وارتباطها الطالب لفئة ملناسبتها( 1991، السليماين) السعودية البيئة

 مت أنه إىل إضافة، قراءته من التمكن على القدرة وعدم احلظ سوء مشكلة املصطلح فيها يواجه اليت اللفظية ابلصورة
 . السابقة الدراسات من الكثري يف تطبيقها

  .والتفاصيل، واألصالة، واملرونة، الطالقة:  هي قدرات أربع يقيس( أ الشكلية الصورة) االبتكاري للتفكري تورانس اختبارو 

 هلذه توضيح يلي وفيما، اخلطوط وتكملة، الصورة وتكملة، الصورة تكوين: وهي أنشطة ثالثة من االختبار ويتكون
 ( : 246، 1991، ينالسليما)  األنشطة

 من يتطلب، شكل يوجد النشاط هذا : يف Pricture Construction Activity الصورة تكوين نشاط -1
 حتكي جيعلوها لكي، الصورة هلذه تفاصيل إبضافة يقومون حبيث، الشكل هذا ابستخدام الصورة تكوين الطالب
 عشر هو النشاط هذا وزمن، الصورة هلذه با  مناس عنواان   الطالب يضع ذلك بعد، لالهتمام ومثرية كاملة  قصة
 . والتفاصيل األصالة يقيس وهو، دقائق

 أشكال عشرة على النشاط هذا يشتمل :  Incomplete Figures Activity الناقصة األشكال نشاط -2
 أو صور على للحصول وذلك، األشكال من شكل كل  إىل خطوطا   يضيفوا أن الطالب من يتطلب، انقصة
، الطالقة ويقيس، دقائق عشر هو النشاط هذا وزمن، صورة لكل عنوان إعطاء مع، لالهتمام ةمثري  أشكال
 . والتفاصيل، واألصالة، واملرونة

 اخلطوط من زوجا  ( 30) على النشاط هذا : يشتمل Repated Figures Activity املتكررة األشكال نشاط -3
 هذا وزمن، الرسم من جزءا   اخلطوط تلك فيها تكون صورا   أو أشكاال   رسم الطالب من يطلب حبيث، املتوازية
  .والتفاصيل، واألصالة، واملرونة، الطالقة قيسيو ، دقائق عشر هو النشاط

 :  االبتكاري التفكري اختبار ثبات

من غري عينة  معلما   طالبا  ( 30) من مكونة عينة علىيف ضوء التجربة االستطالعية  االختبار ثبات حساب مت
 يف الستخدامه الباحث يطمئن عالم  ثبات وهو( 0.83) يساوي أنه ووجد، طريقة إعادة التطبيق ستخداماب الدراسة
 ( يوضح ذلك : 2واجلدول التايل ) الدراسة



 غازي صالح املطريفد. أ.          أثر برانمج تدرييب مستند إىل عادات العقل يف تنمية التفكري االبتكاري
 

 66    م2019هـ / إبريل 1440رجب  -2ج -2عدد  – 10 اجمللد –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 خمتلف مهارات ) اختبار التفكري االبتكاري ( ( قيم ثبات  2جدول ) 

 = ن ( : 30ب معلمي العلوم جبامعة أم القرى)لعينة الدراسة االستطالعية من الطالواحملسوبة بطريقة إعادة التطبيق 

 قيمة االرتباط املهـارة :

 **0.865 مهارة الطالقة – 1

 **0.827 مهارة املرونة  – 2

 **0.851 مهارة األصالة – 3

 **0.794 مهارة التفاصيل – 4

 **0.831 التفكري االبتكاري الكلي – 5

  .(0.01عند مستوى ) ** القيم االرتباطية ذات داللة إحصائية

 :  االختبار زمن

، 2002، السرور اندي) سؤال لكل دقائق( 10) بواقع، دقيقة( 30) هو لالختبار املناسب الزمن أن وجد 
  .(248، 1991، السليماين)، (192

 :  االبتكاري التفكري اختبار تصحيح
 االختبار من نسخة على للحصول املكرمة مبكة املقدسة العاصمة بتعليم املوهوبني إدارة مع ابلتنسيق الباحث قام 

 اخلاصة لإلرشادات واستمع، االبتكاري التفكري اختبار تصحيح يف املتخصصني أحد إىل الرجوع ومت، التصحيح وأدلة
  بنفسه. ابلتصحيح الباحث قام مث، والتصحيح ابلتطبيق

 إعداد اختبار املسعى العلمي :  -ب
 لتالية : مت إعداد االختبار وفق اخلطوات ا

اهلــدف مــن االختبــار : اســتهدف االختبــار حتديــد أثــر الــربانمج التــدرييب املســتند إىل عــادات العقــل يف فهــم طبيعــة  -1
  .املسعى العلمي لدى الطالب معلمي العلوم جبامعة أم القرى

ات السـابقة العربيـة بعـض الكتـب والدراسـإلعداد الصورة األولية لالختبار متت مراجعة  صياغة مفردات االختبار : -2
) فـتح اصـة بعـض األدبيـات التاليـة : الـيت تناولـت املسـعى العلمـي وكيفيـة قياسـه ومهاراتـه وبصـفة خ واألجنبيةمنها 
)آمال ، (2007، )نوفل، (2005، )قطامي وأميمة عمور، (2005، )قطامي، (2012، )زيتون، (2009، هللا

 (Meyer and woodrful, 1997) ,(NRC, 1996) ,(AAAS,1993)، (2008، عيــاش

(Abdelkhalic, 2000), , (Costa and ckallic, 2000), (Richard, 2001). (Kenddy, 

2001(, )Moss, 2001(, )Galas, 2003(, )Alison, 2004(, )Dass, 2005(. 
ى بصــورة واضــحة ليســهل علــ، وقــد متــت صــياغة مفــردات االختبــار علــى منــط االختبــار مــن متعــدد رابعــي البــدائل 

، وتضــمن االختبــار مثــاال  توضــيحيا  يسرتشــد بــه الطالــب عنــد اإلجابــة علــى االختبــار، الطالــب فهمهــا عنــد اإلجابــة
  .وأهم التعليمات الالزم تطبيقها قيد البدء يف أداء االختبار



 غازي صالح املطريفد. أ.          أثر برانمج تدرييب مستند إىل عادات العقل يف تنمية التفكري االبتكاري
 

 67    م2019هـ / إبريل 1440رجب  -2ج -2عدد  – 10 اجمللد –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

ه صــدق االختبــار : مت عــرض االختبــار يف صــورته األوليــة علــى جمموعــة مــن احملكمــني هبــدف حتديــد مــدى مناســبت -3
  .ومت تعديله يف ضوء آراء احملكمني، لقياس ما وضع من أجل قياسه

علــى عينــة مكونــة مــن  20كــودر ريتشارســون بطريقــة  يف ضــوء التجربــة االســتطالعية  هثبــات االختبــار : مت حســاب -4
ن ( وهـذا يـدل علـى أن االختبـار علـى درجـة عاليـة مـ0.92ووجـد أنـه يسـاوي )( طالبا  من غـري عينـة الدراسـة 30)

 ( يوضح ذلك : 3الثبات واجلدول التايل )
 ( قيمة ثبات بنود ) اختبار املسعى العلمي ( واحملسوبة بطريقة 3جدول ) 

 لعينة الدراسة االستطالعية من الطالب، (Kuder – Richardson Formulas   20) كودر ريتشاردسون 

 = ن ( : 30معلمي العلوم جبامعة أم القرى)

 الثبات الكلي

 ر املسعى العلميالختبا

 عدد بنوده
 قيمة معامل كودر

 20ريتشاردسون

50 0.922 

( 50إلجابــة عــن مفــردات االختبــار كانــت )زمــن االختبــار : تبــني أن الــزمن املناســب النتهــاء مجيــع الطــالب مــن ا  -
  .دقيقة

ارات فيما يتعلق وعدم وجود أي استفس، مدى وضوح التعليمات: أكدت التجربة االستطالعية وضوح التعليمات -
  .بصياغة املفردات

الصورة النهائية لالختبار: بعد التأكد مـن صـدق وثبـات االختبـار يف ضـوء نتـائج الدراسـة اإلسـتطالعية مت التوصـل   -5
وقد مت حساب ، ( مفردة بعد إجراء التعديالت السابقة50حيث بلع عدد مفرداته )، إىل الصورة النهائية لالختبار

( 50ار )وبــذلك تكــون الدرجــة النهائيــة لالختبــ، و ) صــفر ( لإلجابــة اخلاطئــة، جابــة الصــحيحةدرجــة واحــدة لإل
  .( وابلتايل أصبح االختبار يف صورته النهائيةوالدرجة الصغرى )صفرا  ، درجة

 إعداد مقياس االجتاه حنو عادات العقل : مت إعداد املقياس وفق اخلطوات التالية: -ج
ف املقياس حتديـد أثـر الـربانمج التـدرييب املسـتند إىل عـادات العقـل يف تنميـة االجتـاه حنـو اهلدف من املقياس: استهد -1

  .هذه العادات لدى الطالب معلمي العلوم جبامعة أم القرى
الــيت تناولــت إعــداد مقــاييس الدراســات صـياغة مفــردات املقيــاس وأبعــاده: قــام الباحــث ابإلطــالع علــى العديــد مــن  -2

)ليلـى ، (2007، بعض أدبيات الرتبية اليت متت االستفادة منهـا وهـي : ) فاطمـة عبـد الوهـاباالجتاه وميكن ذكر 
، )سيد وعمر، (2011، )مازن، (2011، ( )سوسن جرادين والرفوع2010، )الشامي، (2008، حسام الدين

 . (2012، ( )فاطمة أمحد2011، )فتح هللا، (2011
واإلصــغاء يــتفهم ، الكفــاح مــن أجــل الدقــة، العقــل هــي )املثــابرة وقــد حــددت ســبعة أبعــاد للمقيــاس وفقــا  لعــادات 
واإلقـــدام علـــى اجملازفـــة ، والتفكـــري فـــوق املعـــريف، والتفكـــري مبرونـــة، وتطبيـــق املعرفـــة الســـابقة علـــى أوضـــاع جديـــدة، ويتعـــاطف
  .احملسوبة(
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ة ختتلف حوهلا وجهات حبيث تكون يف صورة جدلي، وقد مت وضع جمموعة من املفردات تدور حول أبعاد املقياس 
لتحديــد درجــة املوافقــة مــن  Likertوقــد أدرجــت اإلجابــة عــن مفــردات املقيــاس تــدرجا  مخاســيا  وفــق طريقــة ليكــرت ، النظــر

 املفردات هي : 
، موافـق بدرجـة ضـعيفة جـدا (، موافق بدرجة ضعيفة، موافق بدرجة متوسطة، موافق بدرجة كبرية، )موافق بدرجة كبرية جدا

 يف صياغة املفردات الشروط الالزمة يف صياغة املفردات مقياس االجتاه حنو عادات العقل. وقد روعي 
صدق املقياس : مت عرض املقياس يف صورته األولية على جمموعة من احملكمني هبدف حتديد مـدى مناسـبته لقيـاس  -3

  .ومت تعديله يف ضوء آراء احملكمني، ما وضع من أجل قياسه
( طالبا  من الطالب معلمي 30يف صورته األولية على عدد من ) العية للمقياس: مت تطبيق املقياسالتجربة االستط -4

 العلوم جبامعة أم القرى من غري الدراسة هبدف حتديد : 
( ممـــا يـــدل علـــى أن 0.94ألفـــا كرونبـــاخ ووجـــد أنـــه يســـاوي )حســـاب ثبـــات املقيـــاس : مت حســـاب الثبـــات بطريقـــة   -

 ( يوضح ذلك: 4واجلدول التايل ) .ومن مث فهو صاحل ألغراض تطبيق الدراسة، الثبات للمقياس درجة عالية من

( لعينة – Alpha  بطريقة ) آلفا كرونباخ  ( قيم ثبات خمتلف أبعاد ) مقياس االجتاه حنو عادات العقل ( واحملسوبة 4جدول ) 
 = ن ( : 30الدراسة االستطالعية من الطالب معلمي العلوم جبامعة أم القرى ) 

 أبعاد املقاس :
 عدد
 البنود

 قيمة معامل الثبات
 آلفا كرونباخ 

 0.873 8 املثابرة – 1

 0.853 8 الكفاح من أجل الدقة  – 2

 0.783 8 اإلصغاء بتفهم وتعاطف – 3

 0.847 8 على أوضاع جديدة تطبيق املعرفة السابقة  – 4

 0.861 8 التفكري مبرونة  – 5

 0.865 8 ملعريفالتفكري فوق ا  – 6

 0.829 8 اجملازفة احملسوبة اإلقدام على  – 7

 0.941 56  عادات العقل االجتاه الكلي حنو  – 8

(  40زمــن املقيــاس : اتضــح أن الــزمن املناســب إلهنــاء مجيــع الطــالب مــن اإلجابــة عــن مفــردات املقيــاس كانــت )  -
  .دقيقة

وعدم وجود أي استفسارات فيما يتعلق ، عية وضوح التعليماتمدى وضوح التعليمات : أكدت التجربة االستطال -
  .بصياغة املفردات

وقـد مت  .( مفـردة56بلـع عـدد مفـردات املقيـاس )، الصورة النهائية للمقياس : يف ضوء نتـائج الدراسـة االسـتطالعية -5
املفحـوص علـى كـل  تصحيحه وفقا  لطريقـة ليكـرت يف تصـحيح فقـرات املقيـاس املناسـبة حيـث يـتم حتويـل اسـتجابة

 ( :5كما هو موضح يف اجلدول التايل )،  ( وفقا  لنوع العبارة 1:  5فقرات املقياس إىل أوزان تقدير ترتاوح بني ) 
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 لبدائل االستجابة لكل من الفقرات املوجة والسابعة للمقياس التقديرية( األوزان 5جدول )

 نوع العبارة
موافق بدرجة كبرية 

 جداً 
 ةموافق بدرجة كبري 

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 ضعيفة

موافق بدرجة 
 ضعيفة جدا

 1 2 3 4 5 عبارة موجبة

 5 4 3 2 1 عبارة سالبة

، ( مفـــردة ســـالبة28و )، ( مفـــردة موجبـــة28منهـــا )، ( مفـــردة56وبـــذلك تكـــون املقيـــاس يف صـــورته النهائيـــة مـــن )
( يوضح 6واجلدول التايل ) ( درجة56الصغرى ) والدرجة، ( درجة280وبذلك تكون الدرجة العظمى للمقياس )

 مقياس االجتاه حنو عادات العقل :مواصفات 

 ( مواصفات مقياس االجتاه حنو عادات العقل6)جدول 

 السالبة العبارات أرقام املوجبة العبارات أرقام (العقل عادة) البعد م
 عدد

 العبارات

 النسبة
 %املئوية

 14.28 8 22، 15، 8، 1 50، 43، 36، 29 املثابرة 1

 14.28 8 23، 16، 9، 2 51، 44، 37، 30 الدقة أجل من الكفاح 2

 14.28 8 24، 17، 10، 3 52، 45، 38، 31 وتعاطف بتفهم اإلصغاء 3

4 
 على السابقة املعرفة تطبيق

 جديدة أوضاع
32 ،39 ،46 ،53 4 ،11 ،18 ،25 8 14.28 

 14.28 8 26، 19، 12، 5 54، 47، 40، 33 مبرونة التفكري 5

 14.28 8 27، 20، 13، 6 55، 48، 41، 34 املعريف فوق التفكري 6

 14.28 8 28، 21، 14، 7 56، 49، 42، 35 احملسوبة اجملازفة على اإلقدام 7

 %100 56 28 28 اإلمجايل 

 التطبيق القبلي ألدوات الدراسة :  -6

مقياس ، ياختبار املسعى العلم، لتورانس الصورة الشكلية )أ(مت تطبيق أدوات الدراسة ) اختبار التفكري االبتكاري 
  .االجتاه حنو عادات العقل( على كل من اجملموعتني التجريبية والضابطة قبل تطبيق الربانمج

توضـح نتـائج تطبيـق أدوات الدراسـة (  9، 8، 7 واجلـداول التاليـة )، وذلك للتأكد من تكافؤ اجملموعتني إحصائيا  
 قبليا . 
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   Independent – Samples T Test )( نتائج اختبار ) ت ( للعينات املستقلة ) 7ول ) جد
 للفروق يف التطبيق القبلي بني املتوسطات الكلية عند خمتلف مهارات ) اختبار التفكري االبتكاري ( 

 جملموعيت عينة الدراسة الكلية من الطالب معلمي العلوم جبامعة أم القرى :

 املتوسط ن اجملموعة : املهارة املقاس
 االحنراف
 املعياري

 Levene’sاختبار 
 لتجانس التباين

 قيمة
 اختبار
 ) ت (

 درجة
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 متوسط
 قيمة االختالف

 االختبار

 مستوى
 داللته

 الطالقة – 1
 6.81 20.00 50 التجريبية

0.002 
0.964 
 غ. د

- 
0.702 

98 
0.485 
 غ. د

- 0.960 
 6.87 20.96 50 ابطةالض

 املرونة  – 2
 83.08 378.32 50 التجريبية

0.620 
0.433 
 غ. د

0.375 98 
0.708 
 غ. د

6.040 
 77.81 372.28 50 الضابطة

 األصالة – 3
 19.03 38.32 50 التجريبية

0.001 
0.973 
 غ. د

0.284 98 
0.777 
 غ. د

1.040 
 17.61 37.28 50 الضابطة

 التفاصيل  – 4
 26.04 84.44 50 التجريبية

0.115 
0.735 
 غ. د

- 
0.125 

98 
0.900 
 غ. د

- 0.640 
 24.99 85.08 50 الضابطة

التفكري االبتكاري   – 5
 الكلي

 107.88 521.08 50 التجريبية
1.071 

0.303 
 غ. د

0.276 98 
0.783 
 غ. د

5.480 
 91.19 515.60 50 الضابطة

 
   Independent – Samples T Test ))نتائج اختبار ) ت ( للعينات املستقلة  (8جدول )

 للفروق يف التطبيق القبلي بني املتوسطات الكلية عند الدرجة الكلية لـ ) اختبار املسعى العلمي ( 
 ب معلمي العلوم جبامعة أم القرىمن الطالجملموعيت عينة الدراسة الكلية 

 املتوسط ن اجملموعة
 رافاالحن

 املعياري

 Levene’sاختبار 
 لتجانس التباين

 قيمة
 اختبار
 ) ت (

 درجة
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 متوسط
 قيمة االختالف

 االختبار

 مستوى
 داللته

 4.545 18.00 50 التجريبية
1.512 

0.857 
 د .غ

- 0.107 98 
0.915 

 د .غ
- 0.08 

 2.747 18.08 50 الضابطة
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   Independent – Samples T Test ))تائج اختبار ) ت ( للعينات املستقلة ( ن 9جدول ) 
 للفروق يف التطبيق القبلي بني املتوسطات الكلية عند خمتلف أبعاد ) مقياس االجتاه حنو عادات العقل ( 

 من الطالب معلمي العلوم جبامعة أم القرى :جملموعيت عينة الدراسة الكلية 

 االحنراف املتوسط ن وعةاجملم أبعاد املقاس :
 املعياري

اختبار 
Levene’s 
 لتجانس التباين

 قيمة
 اختبار
 ) ت (

 درجة
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 متوسط
 قيمة االختالف

 االختبار

 مستوى
 داللته

 0.779 0.457 3.13 50 التجريبية املثابرة – 1
0.379 

 د .غ

-
1.444 

98 0.152 
 د .غ

 0.504 3.27 50 الضابطة 0.14 -

 0.765 98 0.300 0.01 8.621 0.494 2.50 50 التجريبية الكفاح من أجل الدقة  – 2
 د .غ

 0.249 2.47 50 الضابطة 0.03

 0.723 98 0.356 0.01 6.982 0.308 2.30 50 التجريبية اإلصغاء بتفهم وتعاطف – 3
 د .غ

 0.182 2.29 50 الضابطة 0.01
 بيق املعرفة السابقةتط  – 4

 على أوضاع جديدة
 0.184 0.311 2.41 50 التجريبية

0.669 
 د .غ

-
0.143 

98 0.887 
 د .غ

 0.517 2.42 50 الضابطة 0.01 -

 0.01 8.671 0.266 2.26 50 التجريبية التفكري مبرونة  – 5
-

0.156 
98 0.876 

 د .غ
 0.173 2.27 50 الضابطة 0.01 -

 0.601 0.248 2.41 50 التجريبية لتفكري فوق املعريفا  – 6
0.440 

 د .غ
0.610 98 0.543 

 د .غ
 0.218 2.38 50 الضابطة 0.03

 اإلقدام على  – 7
 اجملازفة احملسوبة

 3.724 0.271 2.38 50 التجريبية
0.057 

 د .غ
0.931 98 0.354 

 د .غ
 0.201 2.33 50 الضابطة 0.05

 جتاه الكلي حنواال  – 8
 عادات العقل

 3.627 0.141 2.48 50 التجريبية
0.060 

 د .غ

-
0.249 

98 0.804 
 د .غ

 0.108 2.49 50 الضابطة 0.01 -

وهذا يعين أنـه ، أن قيمة )ت( للتطبيق القبلي ألدوات الدراسة غري دالة (9، 8، 7) يتضح من اجلداول السابقة
  .مما يدل على أن هناك تكافؤ بني اجملموعتني، اسة التجربة والضابطةال توجد فروق بني جمموعيت الدر 

 درييب املستند إىل عادات العقل : تطبيق الربانمج الت  -7

هـــ وقــد اجتمــع الباحــث 1433/1434مت تطبيـق الــربانمج التــدرييب علــى اجملموعــة التجريبيــة فقــط للعــام الدراســي  
يق الربانمج وشرح هلم عادات العقل وأمهيتها يف تدريس العلوم اسـتنادا  إىل مشـروع بطالب اجملموعة التجريبية قبل البدء تطب

وأوضــح هلـم أيم التــدريب مـن كــل ، وأيضـا  أمهيــة احملتـوى التعليمــي املتضـمن يف الــربانمج التـدرييب، ( العلـوم للجميــع2061)
ابسـتثناء اللقـائني األول ، ( ساعات يوميـا  6) بواقع، ( أسابيع9استغرق التطبيق )، وعدد ساعات التدريب املطلوبة، أسبوع

( سـاعة للـربانمج التـدرييب وفـق مـا ورد يف اخلطـة  46واألخري حيث استغرق كل لقاء منهما ساعتان فقـط مبعـدل إمجـايل ) 
ملعتمـد يف كليـة وهـو  الـربانمج ا، أما اجملموعة الضابطة فقد مت تطبيق الربانمج العادي عليهـا، منية للربانمج التدرييب سابقا  الز 

واملنـاهج وطـرق تـدريس ، ويتضمن حلقات تدريبية يف الرتبية وعلم النفس، الرتبية يف جامعة أم القرى ضمن املساق الرتبوي
 واملعرفة العلمية. ، العلوم
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 التطبيق البعدي ألدوات الدراسة :   -8
قــام الباحــث بتطبيــق أدوات الدراســة ) ، بعــد االنتهــاء مــن تطبيــق الــربانمج التــدرييب علــى اجملموعــة التجريبيــة فقــط 

مقيـاس االجتـاه ( علـى عينـة الدراسـة متهيـدا  إلجـراء املعاجلـة اإلحصـائية ، اختبـار املسـعى العلمـي، اختبـار التفكـري االبتكـاري
 املناسبة للنتائج.

 األساليب اإلحصائية املستخدمة :   -9
 حتليل البياانت ابستخدام الربانمج اإلحصائي للعلوم مت، لإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فروضها 
 ابستخدام األساليب اإلحصائية التالية :  (SPSS)االجتماعية 

  .: لقياس تكافؤ اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلي ألدوات الدراسة (T-Test)اختبار )ت(  -
الربانمج التدرييب املستند إىل عادات العقل على متغريات  : للكشف عن أثر (Ancova)حتليل التباين املصاحب  -

مقياس االجتاه حنو عادات العقل( حيث يقوم ، اختبار املسعى العلمي، الدراسة التابعة ) اختبار التفكري االبتكاري
عـــودة  حتليـــل التبـــاين املـــتالزم علـــى حـــذف الفـــروق القبليـــة علـــى املتغـــري التـــابع املـــرتبط مبتغـــري مصـــاحب أو دخيـــل )

  .(121، 1992، ومكاوي
 :  (Effect Size)حجم األثر   -

) التفكــري  التابعــةلقيــاس حجــم أثــر املتغــري املســتقل ) الــربانمج التــدرييب املســتند إىل عــادات العقــل( علــى املتغــريات 
 كالتايل:   )2(إيتا االجتاه حنو عادات العقل( حيث يتحدد حجم التأثري بناء على قيمة مربع ، املسعى العلمي، االبتكاري

 .فأقل( فهي متثل حجم أثر ضعيف0.2) )2(إذا كانت قيمة مربع إيتا  -
  .( فهي متثل حجم أثر متوسط0.8أقل من  - 0.2)أكرب من  )2(إذا كانت قيمة ) مربع إيتا  -
  .(115-114، 2003، )أبو عالم .فأعلى ( فهي متثل حجم أثر كبري 0.8)  )2(إذا كانت قيمة ) مربع إيتا  -

  وتفسريها:عرض النتائج ومناقشتها 
والتحقـق مـن صـحة فروضـها وذلـك ، فيما يلي عرض ألهم النتائج اليت مت التوصل إليها لإلجابة عن أسئلة الدراسة

 على النحو التايل : 
 :أواًل : عرض النتائج 

 عرض النتائج اخلاصة ابختبار التفكري االبتكاري :  -أ
 :  اختبار صحة الفرض األول -1

 درجــات متوســطي بــني( 0.05) مســتوى عنــد إحصــائيا   دالــة فــروق توجــديــنص الفــرض األول للدراســة علــى أنــه ))
 طـالب لصـاحل االبتكاري التفكري الختبار البعدي التطبيق يف الضابطة اجملموعة طالب ودرجات التجريبية اجملموعة طالب
  .((القبلي التطبيق ضبط بعد التجريبية اجملموعة
  .( يوضح ذلك10واجلدول التايل ) (Ancova)ار صحة هذا الفرض مت استخدام حتليل التباين املصاحب والختب
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  ( للفرق بني ANCOVA( نتائج اختبار حتليل التباين املصاحب ) 10جدول )
عند لوم جبامعة أم القرى من الطالب معلمي العاملتوسطات البعدية لدرجات كل من اجملموعة التجريبية والضابطة لعينة الدراسة الكلية 

 خمتلف مهارات ) اختبار التفكري االبتكاري ( :

 املهارة
 التباين:مصدر  املقاسة :

 جمموع
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

قيمة 
 اختبار
 ) ف (

 مستوى
الداللة 
 اإلحصائية

 )2(مربع إيتا 
 حجم التأثري

 الطالقة – 1

 )االختبارالتغاير 
 القبلي(

409.980 1 409.980 10.843 0.001 
أتثري  0.101

 ضعيف

األثر التجرييب 
 )اجملموعة(

4838.654 1 4838.654 127.970 0.001 
أتثري  0.569

 متوسط

 املرونة – 2

 )االختبارالتغاير 
 القبلي(

أتثري  0.084 0.01 8.946 149355.015 1 149355.015
 ضعيف

األثر التجرييب 
 )اجملموعة(

4207338.251 1 4207338.251 251.998 0.001 
أتثري  0.722

 متوسط

 األصالة – 3

 )االختبارالتغاير 
 القبلي(

1152.531 1 1152.531 4.004 0.05 
أتثري  0.040

 ضعيف

األثر التجرييب 
 )اجملموعة(

22579.754 1 22579.754 78.440 0.001 
أتثري  0.447

 متوسط

 التفاصيل – 4

 )االختبارالتغاير 
 القبلي(

 د .غ 0.145 2.162 3911.291 1 3911.291
أتثري  0.022

 ضعيف

األثر التجرييب 
 )اجملموعة(

122965.245 1 122965.245 67.957 0.001 
أتثري  0.412

 متوسط

 التفكري – 5
 البتكاري الكلي

 )االختبارالتغاير 
 القبلي(

297959.387 1 297959.387 12.689 0.001 
أتثري  0.116

 ضعيف

 األثر التجرييب
 )اجملموعة(

6867488.711 1 6867488.711 292.455 0.001 
أتثري  0.751

 متوسط

 طالبدرجات متوسطي ( بني 0.05( وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى )10يتضح من اجلدول السابق )
 اجملموعة طالب حللصا االبتكاري التفكري الختبار البعدي التطبيق يف الضابطة اجملموعة طالب ودرجات التجريبية اجملموعة
 .القبلي التطبيق ضبط بعد التجريبية

  .وكذلك اإلجابة عن السؤال الثاين من تساؤالت الدراسة، وهبذا يقبل الفرض األول للدراسة

 حجم األثر : 

ميكـن حسـاب ، للتعرف على حجم أتثري الربانمج التدرييب املستند إىل عادات العقل يف تنمية التفكـري االبتكـاري 
 (. 11كما هو مبني ابجلدول التايل )  )2(تأثري عن طريق إجياد قيمة مربع إيتا حجم ال
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 ( حجم أتثري الربانمج يف تنمية التفكري االبتكاري11جدول )

 مقدار حجم التأثري (2قيمة ) املتغري التابع املتغري املستقل
استخدام الربانمج التدرييب املستند 

 العقلإىل عادات 
 متوسط 0.75 التفكري االبتكاري

( أن حجـــم أتثــــري الـــربانمج التـــدرييب يف تنميــــة التفكـــري االبتكـــاري للمجموعــــة 11يتضـــح مـــن اجلــــدول الســـابق )
وهذا يدل على أن الـربانمج التـدرييب لـه ، (0.8أقل من  – 0.2)أكرب من  )2(نظرا  ألن قيمة مربع إيتا  متوسطالتجريبية 

( مـــن التبـــاين الكلـــي للمتغـــري التـــابع )التفكـــري  0.75وميكـــن تفســـري هـــذه النتيجـــة علــى أســـاس أن ) ، متوســـطحجــم أتثـــري 
وابلتوصـل  (Kiess, 1989, 486)( 73، 1997، الـربانمج التـدرييب( )فـامثـري املتغـري املسـتقل )االبتكـاري( يرجـع إىل أت

 التـدرييب الـربانمج أثـر مـاالدراسـة الـذي يـنص علـى : إىل هذه النتيجة تكون قد متـت اإلجابـة عـن السـؤال الثـاين مـن أسـئلة 
  القرى؟ أم جبامعة العلوم معلمي الطالب لدى االبتكاري التفكري تنمية يف العقل عادات إىل املستند

 عرض النتائج اخلاصة ابختبار املسعى العلمي :   -ب

 مســتوى عنــد إحصــائيا   دالــة فــروق جــدتو اختبــار صــحة الفــرض الثــاين : يــنص الفــرض الثــاين للدراســة علــى أنــه "   -2
 الختبـار البعـدي التطبيـق يف الضـابطة اجملموعـة طـالب ودرجـات التجريبيـة اجملموعـة طالب درجات متوسطي بني( 0.05)

 " .القبلي التطبيق ضبط بعد التجريبية اجملموعة طالب لصاحل العلمي املسعى

 ( يوضح ذلك: 12واجلدول التايل ) (Ancova)صاحب والختبار صحة هذا الفرض مت استخدام حتليل التباين امل
 ( للفرق بني ANCOVA( نتائج اختبار حتليل التباين املصاحب )  12جدول ) 

عند من الطالب معلمي العلوم جبامعة أم القرى املتوسطات البعدية لدرجات كل من اجملموعة التجريبية والضابطة لعينة الدراسة الكلية 
 ختبار املسعى العلمي ( :الدرجة الكلية لـ ) ا

 مصدر التباين
 جمموع

 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة اختبار
 ) ف (

 مستوى
 الداللة اإلحصائية

 )2(مربع إيتا 
 حجم التأثري

 أتثري ضعيف 0.080 0.01 8.390 180.708 1 180.708 التغاير ) االختبار القبلي (

 أتثري متوسط 0.783 0.001 350.137 7541.121 1 7541.121 األثر التجرييب ) اجملموعة (

 طالب درجات متوسطي بني( 0.05) مستوى عند إحصائيا   دالة( وجود فروق 12يتضح من اجلدول السابق )
 اجملموعـة طـالب لصـاحل العلمـي املسـعى الختبـار البعـدي التطبيـق يف الضـابطة اجملموعـة طـالب ودرجـات التجريبية اجملموعة
 . القبلي التطبيق ضبط بعد التجريبية

  .وكذلك اإلجابة عن السؤال الثالث من تساؤالت الدراسة، وهبذا يقبل الفرض الثاين للدراسة
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 حجم األثر : 

ميكـــن ، للتعـــرف علـــى حجـــم أتثـــري الـــربانمج التـــدرييب املســـتند إىل عـــادات العقـــل يف فهـــم طبيعـــة املســـعى العلمـــي 
 (: 13كما هو مبني ابجلدول التايل )  )2(ة مربع إيتا حساب حجم التأثري عن طريق إجياد قيم

 ( حجم أتثري الربانمج التدرييب يف فهم طبيعة املسعى العلمي13جدول )

 مقدار حجم التأثري (2قيمة ) املتغري التابع املتغري املستقل

استخدام الربانمج التدرييب املستند 
 إىل عادات العقل

 متوسط 0.78 علمياملسعى ال

( أن حجــم أتثـــري الــربانمج التـــدرييب يف فهــم طبيعـــة املســعى العلمـــي للمجموعـــة 13يتضــح مـــن اجلــدول الســـابق ) 
وهـذا يـدل علـى أن الـربانمج التـدرييب لـه حجـم ، (0.8أقـل مـن  -0.2)أكرب من  نظرا  ألن قيمة مربع إيتا متوسطالتجريبية 
( مــن التبــاين الكلــي للمتغــري التــابع ) املســعى العلمــي ( 0.78ة علــى أســاس أن )وميكــن تفســري هــذه النتيجــ، متوســطأتثــري 

يرجع إىل أتثري املتغري املستقل ) الربانمج التدرييب ( وابلتوصل إىل هـذه النتيجـة تكـون قـد متـت اإلجابـة عـن السـؤال الثالـث 
 لدى العلمي املسعى طبيعة فهم العقل يف اداتع إىل املستند التدرييب الربانمج أثر ما من أسئلة الدراسة الذي ينص على :

  .القرى؟ أم جبامعة العلوم معلمي الطالب

 عرض النتائج اخلاصة مبقياس االجتاه حنو عادات العقل :  -ج

 اختبار صحة الفرض الثالث :   -2

 رجـاتد متوسـطي بـني( 0.05) مسـتوى عند إحصائيا   دالة فروق توجدينص الفرض الثالث للدراسة على أنه : 
 لصـاحل العقـل عـادات حنـو االجتـاه ملقيـاس البعـدي التطبيـق يف الضـابطة اجملموعـة طـالب ودرجات التجريبية اجملموعة طالب
والختبـــار صــحة هـــذا الفــرق مت اســتخدام حتليـــل التبــاين املصـــاحب  .القبلــي التطبيــق ضـــبط بعــد التجريبيـــة اجملموعــة طــالب

(Ancova) ( يوضح ذلك:14واجلدول التايل ) 
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 ( للفرق بني املتوسطات ANCOVA( نتائج اختبار حتليل التباين املصاحب )  14جدول ) 
 من الطالب معلمي العلوم جبامعة أم القرىالبعدية لدرجات كل من اجملموعة التجريبية والضابطة لعينة الدراسة الكلية 

 عند خمتلف أبعاد ) مقياس االجتاه حنو عادات العقل ( :

 صدر التباينم أبعاد املقاس :
 جمموع
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة اختبار
 ) ف (

 مستوى
الداللة 
 اإلحصائية

مربع إيتا 
)2( 

 حجم التأثري

 املثابرة – 1
أتثري  0.00 د .غ 0.878 0.024 0.005 1 0.005 القبلي( )االجتاهالتغاير 

 ضعيف

 0.001 147.260 30.901 1 30.901 )اجملموعة(األثر التجرييب 
أتثري  0.603

 متوسط

من أجل  الكفاح – 2
 الدقة

أتثري  0.145 0.001 16.492 4.086 1 4.086 القبلي( )االجتاهالتغاير 
 ضعيف

 0.001 197.519 48.937 1 48.937 )اجملموعة(األثر التجرييب 
أتثري  0.671

 متوسط

اإلصغاء بتفهم  – 3
 وتعاطف

أتثري  0.000 د .غ 0.844 0.039 0.008 1 0.008 القبلي( )االجتاهالتغاير 
 ضعيف

 0.001 203.763 39.333 1 39.333 )اجملموعة(األثر التجرييب 
أتثري  0.677

 متوسط

تطبيق املعرفة   – 4
 السابقة

 على أوضاع جديدة

أتثري  0.014 د .غ 0.240 1.400 0.196 1 0.196 التغاير ) االجتاه القبلي (
 ضعيف

 0.001 556.047 77.889 1 77.889 اجملموعة (األثر التجرييب ) 
أتثري   0.851
 كبري

 التفكري مبرونة  – 5
أتثري  0.007 د .غ 0.428 0.635 0.150 1 0.150 التغاير ) االجتاه القبلي (

 ضعيف

 0.001 241.591 57.043 1 57.043 األثر التجرييب ) اجملموعة (
أتثري  0.714

 متوسط

التفكري فوق   – 6
 املعريف

أتثري  0.136 0.001 15.218 1.989 1 1.989 التغاير ) االجتاه القبلي (
 ضعيف

 0.001 480.918 62.855 1 62.855 األثر التجرييب ) اجملموعة (
أتثري   0.832
 كبري

 اإلقدام على  – 7
 اجملازفة احملسوبة

أتثري  0.087 0.01 9.286 1.592 1 1.592 التغاير ) االجتاه القبلي (
 ضعيف

 0.001 429.740 73.676 1 73.676 األثر التجرييب ) اجملموعة (
أتثري   0.816
 كبري

االجتاه الكلي   – 8
 حنو

 عادات العقل

أتثري  0.000 د .غ 0.876 0.025 0.002 1 0.002 التغاير ) االجتاه القبلي (
 ضعيف

 0.001 611.830 55.331 1 55.331 األثر التجرييب ) اجملموعة (
ري  أتث 0.863
 كبري
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 طالب درجات متوسطي بني( 0.05) مستوى عند إحصائيا   دالة( وجود فروق 14يتضح من اجلدول السابق )
 طـالب لصـاحل العقـل عـادات حنـو االجتـاه ملقيـاس البعـدي التطبيـق يف الضـابطة اجملموعـة طالب ودرجات التجريبية اجملموعة
وكـذلك اإلجابـة علـى السـؤال الرابـع مـن ، تقبـل الفـرض الثالـث للدراسـةوهبـذا  .القبلي التطبيق ضبط بعد التجريبية اجملموعة

  .تساؤالت الدراسة

 حجم األثر : 

ميكـن حسـاب ، للتعرف على حجم أتثري الربانمج التدرييب املستند إىل عادات يف تنمية االجتاه حنو هذه العـادات 
 ( : 15اجلدول التايل )كما هو مبني يف   )2(حجم التأثري عن طريق إجياد قيمة مربع إيتا 

 ( حجم أتثري الربانمج التدرييب يف تنمية االجتاه حنو عادات العقل15جدول )

 مقدار حجم التأثري (2قيمة ) املتغري التابع املتغري املستقل

استخدام الربانمج التدرييب املستند 
 إىل عادات العقل

 كبري 0.86 االجتاه حنو عادات العقل

( أن حجم أتثري الربانمج التدرييب يف تنمية االجتاه حنو عادات العقـل للمجموعـة 15يتضح من اجلدول السابق )
، وهذا يدل على أن الـربانمج التـدرييب لـه حجـم أتثـري كبـري، (0.8أعلى من ) )2(نظرا  ألن قيمة مربع إيتا ، التجريبية كبري

رجع إىل ( يالعقل  ( من التباين الكلي للمتغري التابع )االجتاه حنو عادات0.86وميكن تفسري هذه النتيجة عل أساس أن ) 
الــربانمج التـدرييب ( وابلتوصــل إىل هــذه النتيجــة تكـون قــد متــت اإلجابــة عـن الســؤال الرابــع مــن أســئلة أتثـري املتغــري املســتقل )

 لــدى العــادات حنــو هــذه االجتــاه ل يف تنميــةإىل عــادات العقــ املســتند التــدرييب الــربانمج أثــر : مــاالدراســة الــذي يــنص علــى 
 .القرى؟ أم جبامعة العلوم معلمي الطالب

 اثنياً : مناقشة النتائج وتفسريها : 

 مناقشة وتفسري النتائج اخلاصة ابختبار التفكري االبتكاري ) الفرض األول ( :   -أ

لتجريبيــة والضــابطة يف اختبــار التفكــري أظهــرت نتــائج هــذه الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصــائيا  بــني اجملمــوعتني ا 
وأبن حجـم أتثـري الــربانمج التـدرييب املســتند إىل ، وذلـك لصــاحل اجملموعـة التجريبيــة، االبتكـاري الكلـي ) وأببعــاده املختلفـة (

منــو وهــذا يــدل علــى أن اســتخدام الــربانمج التــدرييب قــد أدى إىل ، متوســطا  عــادات العقــل يف تنميــة التفكــري االبتكــاري كــان 
وميكـــن تفســـري هـــذه النتيجـــة يف ضـــوء بعـــض الدراســـات  .بعـــض أبعـــاد التفكـــري االبتكـــاري لـــدى طـــالب اجملموعـــة التجريبيـــة

، (2011، )السـفياين، (2010، )الشـامي، (2009، )امليهـي وجيهـان حممـودالسابقة ذات الصلة مثـل دراسـة كـل مـن : 
 . (2011، )عبد الوهاب والوليلي
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 :  وذلك على النحو التايل

 القدرات راعى، املختلفة العلمية األنشطة إجراء خالل من الطالب تفكري تطوير على ساعد التدرييب الربانمج أن  -1
، آرائهم عن التعبري يف للطالب احلرية أعطى، الطالب لدى التفكري واستثارة حفز إىل أدى، للطالب العقلية
 العلمية األنشطة إجراء يف اجملموعات مع اجلماعي العمل ناءأث التفكري على مساعدة تعلمية بيئة توفري على ساعد
 طالب بزمالئهم مقارنة التجريبية اجملموعة طالب لدى االبتكاري التفكري تنمية يف أسهم ذلك كل،  املختلفة
، (2010، الزايدي فاطمة) ، (2011، السفياين: ) منها الدراسات بعض أكدته ما وهذا، الضابطة اجملموعة

 (. 2006، العنزي( )2008، طالب( )2002، العتييب وضحى) ، (2007، يقو زرن ندى)

 العقل وإطالق، اجلديدة األشياء إنتاج يف املتاحة التعليمية البيئة عناصر استثمار إىل التدرييب الربانمج تطبيق أدى  -2
 أاثر وغريه ذلك كل،  ءلألشيا وجديدة متعددة اقرتاحات وتقدمي، إبداعية بطرق املشكالت وحل والتصور للتخيل
 الطالب قيام أن ذلك إىل أضف، اجلامعي التعليم يف الطالب لدى يتوفر ما وهذا، واإلبداع التصور الطالب عند

 تتضمن اليت للطالب العلمية املؤمترات وجود مع، واألحباث التخرج مشاريع بعض بعمل اجلامعية ابملرحلة
  .أعمال وزيدة اخرتاعات

 من للعديد تنفيذهم خالل من العقلية والقدرات التفكري مهارات من العديد تنمية يف التدرييب الربانمج ساعد -3
 وتوليد املنظم التفكري على تدريبهم إىل ابإلضافة والتجريب التقصي مهارات على تعتمد اليت االستقصائية األنشطة
، صادق) :منها الدراسات بعض دتهأك ما وهذا، سليمة علمية بطرق املشكالت مع والتعامل وطرحها األسئلة
2011) (Aydin and Balim,2005) (Coll and et al,2009) (Lin and et al,2009) 

(Wilson and et al, 2009).  

 خالل من العلمية التحديت بعض مواجهة التدرييب للربانمج التعرض خالل من التجريبية اجملموعة طالب استطاع -4
 ومنطقي علمي بشكل املشكالت وحل املعلومات ومجع والبياانت املعلومات واستخدام املواقف حتليل على القدرة
  والعمليات، العقلية والعمليات، املعرفية العمليات:  هي التفكري يف مكوانت ثالث تكامل إىل إضافة، ومبهارة

 نظرائهم على تفوقهمو  التجريبية اجملموعة طالب لدى االبتكاري التفكري تنمية يف أسهم ذلك كل،  الوجدانية
 .(Alfaro, 2004)، (2007، عبدالوهاب فاطمة: )  من كل  دراسة أكدته ما وهذا، الضابطة اجملموعة طالب

 هذه أن حيث، العقل لعمل وأساسا   للتفكري أساسا   متثل التدرييب الربانمج خالل من املقدمة العقل عادات إن  -5
 يتميزون الذين املتعلمني إن حيث، واملهارات املعارف اكتساب يف يا  إجياب إسهاما   تسهم املتعلمني لدى العادات
 أفكار إنتاج مع جديد كل  على احلصول أجل من السعي على القدرة لديهم يكون مرتفعة منتجة عقل بعادات
 تنظيم على القدرة لديهم أن إىل إضافة، دروسهم استذكار عند املرونة من قدر لديهم يكون وكذلك، جديدة
 األفكار واستنتاج الدراسية املوضوعات مناقشة على مقدرهتم وكذلك، قدراهتم مع يتناسب مبا للمتعلم مذواهت
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 نظرائهم على وتفوقهم التجريبية اجملموعة طالب لدى االبتكاري التفكري تنمية إىل أدى ذلك كل،  اجلديدة واحللول
  .(2011، والوليلي، الوهاب عبد)  دراسة أكدته ما وهذا، الضابطة اجملموعة طالب

 دماغ تعلم وطبيعة تتماشى عناصر من وفره وما، التعلم لبيئة التدرييب الربانمج تصميم طبيعة إىل النتيجة ترجع قد -6
، كاملة  املسؤولية يتحملون الطالب جعل وتقصي حبث وأنشطة، مجاعية أو فردية أنشطة من تتطلبه وما، الطالب
 إىل ويستمعون، أفكارهم عن ويعربون، خمتلفة مصادر من املعلومات لىع وحيصلون ويتحاورون يناقشون حيث

 (. 2009، حممود وجيهان امليهي) دراسة أكدته ما وهذا، األخرى النظر وجهات

 وزيدة، املختلفة الذهنية عملياته ممارسة على املتعلم ساعد التدرييب الربانمج أن إىل أيضا   النتيجة هذهقد تعود  -7
 الوسائل أن إىل ابإلضافة، املتطورة النمائية ومرحلة، ونشاطه حيويته على والرتكيز، التفاعل على تبةاملرت  خرباته
 وتوجيه واستحضار خرباته وفاعليته، وتنميته املتعلم تفوق على ساعدت الربانمج يف املتضمنة املتعددة احلسية
 لدى االبتكاري التفكري تنمية إىل جممله أدى يف الذي األمر، التعليمي املوقف يف متعددة عناصر ملالحظة انتباهه
، إبراهيم) دراسة أكدته ما وهذا، الضابطة اجملموعة طالب نظرائهم على وتفوقهم التجريبية اجملموعة طالب
2005 )(Meador, 2003) . 

 نواتج إىل التوصل أو حلول عن البحث على املتعلم مساعدة يف التدرييب الربانمج فاعلية إىل النتيجة هذه تعود قد -8
 ساعد قد الربانمج هذا أن كما،  لديه فريدة حالة تشكل متداخلة وأخالقية وانفعالية، معرفية عناصر تتضمن أصيلة
 أدى الذي األمر، واالفرتاضات األسباب وحتديد، واملتميزة املتنوعة واألفكار البدائل من العديد توليد على املتعلم
 اجملموعة طالب زمالئهم على وتفوقهم التجريبية اجملموعة طالب لدى بتكاريةاال واملهارات القدرات منو إىل

 وعوامل عقلي وأسلوب، كافية  ومعرفة مالئمة عقلية لعمليات نتاج هو االبتكاري التفكري وأن خاصة، الضابطة
 على املتعلم ساعد يبالتدري الربانمج أن إىل النتيجة هذهتعود  وقد، مالئم بيئي وسياق، مواتية ودافعية، انفعالية
، بفاعلية العمل على وحثها، فاعلة تكون تكاد اليت اخلالي بعض وملس املتعددة الذهن جوانب يف ابلتجول القيام

 طالب لدى االبتكاري التفكري منو إىل أدى ذلك كل،  وتنظيمها األفكار وجدة واملرونة للمشكالت واحلساسية
  .(Shahrin and et al,2002)( 2005، إبراهيم)  دراسة من: كل  تؤكده ما وهذا، التجريبية اجملموعة

كل األسباب السابقة جمتمعة كان هلا أكرب األثر يف زيدة ومنو التفكري االبتكاري لدى طالب اجملموعة التجريبية 
  .وذلك ابستخدام الربانمج التدرييب املستند إىل عادات العقل، مقارنة بنظرائهم طالب اجملموعة الضابطة

 . (2007، )فاطمة عبد الوهاب، (2007، )وجدان الكركيجزئيا  مع نتائج دراسات كل من :  الدراسةوتتفق نتائج هذه 

وابلتايل فالدراسة احلالية أظهرت فاعليـة الـربانمج التـدرييب املسـتند إىل عـادات العقـل يف تنميـة التفكـري االبتكـاري 
 لدى الطالب معلمي العلوم جبامعة أم القرى.

 مناقشة وتفسري النتائج اخلاصة ابختبار املسعى العلمي ) الفرض الثاين(: -ب
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اختبـار املسـعى العلمـي وجـود فـروق دالـة إحصـائيا  بـني اجملمـوعتني التجريبيـة والضـابطة يف أظهـرت نتـائج الدراسـة 
ييب املستند إىل عادات العقـل يف وأبن حجم أتثري الربانمج التدر ، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية، وأببعاده املختلفة الكلي

وهذا يدل على أن استخدام الربانمج التدرييب قـد أدى إىل منـو فهـم املسـعى ، متوسطا  تنمية فهم طبيعة املسعى العلمي كان 
وميكــن تفســري هــذه النتيجــة يف ضــوء بعــض الدراســات الســابقة ذات الصــلة مثــل ، العلمــي لــدى طــالب اجملموعــة التجريبيــة

 ,(Dass, 2005) ,(Bartholomew, 2004) ,(John and Brain,2002) ,(Moss,2001): دراسـة كـل مـن 

Celic and Bayrak ceken, 2006),  (2008، )آمال عياش.  

 وذلك على النحو التايل : 

،  مراحله إحدى يف( 2061) مشروع منظور من وطبيعته، العلمي املسعى مفهوم على التدرييب الربانمج تركيز -1
 عن الصادرة العلمي التنوير على الدالة املعامل وثيقة يف وردت كما  العلمي ابملسعى اخلاصة املعايري ولتنا كذلك
 مفهوم ومناقشة، Benchmarks of Science Literacy، م1993 عام العلوم لتقدم األمريكية الرابطة
 دراسة أكدته ما وهذا، العلم وطبيعة العلمي التنوير مع العلمي املسعى مفهوم وربط، عميقة مناقشة العلمي املسعى

 (. 2008، عياش آمال)

 متضمنا   العلمي والتنوير العلم طبيعة على ركز أنه يتضح( 2061) للمشروع دقيقة فاحصة نظرة إلقاء خالل من -2
 نتضم وقد، العقل وعادات، العلمي واالستقصاء، العلمي واملسعى، للعامل العلمية الرؤية: منها مهمة جوانب ذلك

 يكون قد، العقل وعادات العلمي املسعى خاصة اجلوانب هذه التجريبية اجملموعة ألفراد املقدم التدرييب الربانمج
 ما وهذا، العلمي املسعى طبيعة فهم يف التجريبية اجملموعة أفراد تفوق يف أسهم الربانمج يف اجلوانب هذه تضمني
  .(2009، هللا فتح) دراسة أكدته

 والنشاط احلركة وحرية، النفسي واألمان االسرتخاء من جوا   تضمنت مناسبة تعلم بيئة بتوفري التدرييب جالربانم متيز -3
 كل،  استجاابت من املتعلمني يصدره ملا الراجعة التغذية وتوفري، املناقشات حرية إىل إضافة، األنشطة إجراء أثناء
 ترجع وقد، التحصيل تنمية ومنها التعلم أهداف حتقيق يف الواضح احلماس وإبداء ابلتعلم االستمتاع إىل أدى هذا
، التحصيل زيدة على ساعدت استقصائية وأنشطة إجراءات من التدرييب الربانمج تضمنه ما إىل النتيجة هذه
 التساؤالت طرح على تشجيعهم إىل إضافة، اجلديدة التعلم مبادة قبل من الطالب تعلمه قد ما بني الربط مت حيث
 إدراك على ساعد مما، عليها واالستبقاء هبا االحتفاظ وابلتايل فهمها من زاد مما، التعلم تموضوعا حول

 التشابه أوجه وحتديد، وتصنيفها وحتليلها واملعلومات واألفكار املعارف بني املشرتكة والعالقات اخلصائص
 زيدة إىل أدى الذي األمر، يته املعرفيةبن يف املتعلم ميتلكها اليت واألفكار ابملعلومات ومقارنتها بينها واالختالف
 كل  دراسة أكدته ما وهذا، الضابطة اجملموعة طالب من بنظرائهم مقارنة التجريبية اجملموعة أفراد لدى التحصيل

  .(2011، هللا فتح)، (2011، صادق)، (2009، حممود وجيهان امليهي: ) من
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، العلم وفلسفة، العلم طبيعة مثل العلمية الرتبية مفاهيم يف لصريحا وتدريبهم، العلوم معلمي للطالب اجليد اإلعداد -4
 سلوكهم على إجيااب   وينعكس، املفاهيم هلذه فهمهم من حيسن ذلك كل،  العلوم ومناهج، العلمي املسعى وطبيعة
 ملسعىا طبيعة فهم يف التجريبية اجملموعة أفراد تفوق سبب توضح أن ميكن والتفسريات األسباب هذه، التعليمي
، عياش آمال) (Hammarich, 1997) , (Moss,2001):  من كل  دراسة أكدته ما وهذا. العلمي
2008).  

، متنوعة تعليمية مواقف يف وتوظيفه العلمي النشاط تطبيق يف التجريبية اجملموعة أفراد لدى التدرييب الربانمج أسهم -5
 كما،  العلمي املسعى طبيعة وفهم االستقصاء فهم لبيتط األمر هذا أن حيث، السلمية العلمية القرارات وصنع
 ما فهم أجل من، املنطق وتوظيف، العلمية األدلة وجود تتطلب عملية العلمي املسعى أن( 2061) مشروع اعترب
 فهمهم خالل من العلم لطبيعة فهما   يطورون املتعلمني أن كما،  حدوثه قبل به التنبؤ وحماولة العامل يف جيري

 ,Dass) (Meyer and WoodrFull, 1997):  من كل  دراسات أكدته ما وهذا، لميالع للمسعى

2005(, )Abdel-Khalic, 2000(  
 يعترب الذي العلمي االستقصاء توظيف هلم أتح التدرييب الربانمج عرب العلوم معلمي الطالب بتدريب االهتمام -6

 العلمية الرتبية يف املعاصرة احلركات توصيات على إطالعهم إىل إضافة، العلوم ملعلمي املهين التطور يف املهم العامل
 يف العلماء إجياد على ينعكس ألنه العلمي املسعى طبيعة فهم وضرورة اجملتمع تطوير يف العلمية الثقافة دور مثل

  .(Cellik and Bayra Kceken, 2006) وبركسيكان سيلك دراسة أكدته ما وهذا، املستقبل

 يتصف والذي( 2061) مشروع وفقا   علميا   املثقف املتعلم إجياد إىل تدعوا أفكار التدرييب مجالربان يف ظهرت -7
 يقوم أن واملتعلم ينبغي، احلياة يف التفكري وطرق العلمية املعرفة توظيف يستطيع الواعي املتعلم:  منها بصفات
 هذه وتطبيق العلم وتريخ، العلمي املسعى وطبيعة، العلم طبيعة وفهم، علمي استقصاء أنه على العلم بدراسة
دراسات   هتأكد ما وهذا. العلمي املسعى واستيعاب فهم زيدة إىل أدى بدوره وهذا، احلياة مناحي مجيع يف املعرفة

  .(200، 2008، )آمال عياش (Trowbridge & Bybee,2004) ,(Hassard,2004)كل من : 

يف زيدة ومنـو فهـم طبيعــة املسـعى العلمـي لــدى طـالب اجملموعــة  كـل األسـباب الســابقة جمتمعـة كـان هلــا أكـرب األثــر
  .التجريبية مقارنة بنظرائهم طالب اجملموعة الضابطة وذلك ابستخدام الربانمج التدرييب املستند إىل عادات العقل

، يـاش)آمـال ع، ,(Perkins,2007) ,(Dasss,2005)وتتفـق نتـائج هـذه الدراسـة جزئيـا  مـع نتـائج دراسـات كـل مـن : 
  .(2011، )فتح هللا، (2008

وابلتــايل فالدراســة احلاليــة أظهــرت فاعليــة الــربانمج التــدرييب املســتند إىل عــادات العقــل يف تنميــة فهــم طبيعــة املســعى 
 العلمي لدى الطالب معلمي العلوم جبامعة أم القرى.

 الثالث ( :  ) الفرض العقلمناقشة وتفسري النتائج اخلاصة مبقياس االجتاه حنو عادات  -ج
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يف مقياس االجتاه حنو عادات العقل دالة إحصائيا  بني اجملموعتني التجريبية والضابطة أظهرت النتائج وجود فروق 
وأبن حجم أتثري الربانمج التدرييب املستند إىل العقل يف تنمية ، الكلي ) وأببعاده املختلفة ( وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية

وهذا يدل على أن استخدام الربانمج التدرييب قد أدى إىل حنو بعض أبعاد االجتاه حنو ، لعقل كان كبريا  االجتاه حنو عادات ا
 . دات لدى طالب اجملموعة التجريبيةهذه العا

، )ســــعيدوميكـــن تفســــري هـــذه النتيجــــة يف ضــــوء بعـــض الدراســــات الســــابقة ذات الصـــلة مثــــل دراســــة كـــل مــــن : 
ــــوليلي، (2009، )فــــتح هللا، (2011، )منــــار الســــواح، (2007، )فاطمــــة عبــــد الوهــــاب، (2006 ، ) عبــــد الوهــــاب وال
2011). 

 وذلك على النحو التايل : 

 منهم الكثري يعرف ال حيث، مضمونه من لإلفادة املتعلمني رغبة من زاد التدرييب الربانمج ملوضوع النسبية احلداثة -1
 على احلصول يف اجلادة الرغبة لديهم املتعلمني من ختارةامل العينة أن إىل إضافة، مسبقا   شيئا   العقل عادات عن
 مناسبة أبهنا املتدربون ذكر واليت، ساعة( 46) استغرقت اليت التدريب مدة إىل إضافة، واملهارات املعارف من املزيد
 .بفاعلية التدريب على يقبلون جعلهم مما، متنوعة أيم على اجللسات توزيع كذلك،  ابمللل تشعرهم ومل

 عائقا   تقف اليت السالبة العقل عادات بعكس، املتعلمني لدى التعلم قدرات من زادت اإلجيابية العقل عادات إن  -2
 تنمية إىل أدى الذي األمر، تعلم وصعوابت ضعيف تعلم إحداث مث ومن وإمكاانته لقدراته املتعلم استغالل يف

 Size and) من كل  دراسة أكدته ما وهذا، التدرييب الربانمج خالل من حنوها اإلجيا  واالجتاه العقل عادات

Meier, 2007),   (2011، وعمر سيد) ،اإلجيابية العقل عادات ارتباط إىل الدراسات من الكثري أشارت وقد 
 (Costa and Gamstom, 2001) , (Tisham, 2000):  ومنها لألفراد األكادميي ابألداء السلبية أو

(Bernard, 2006). 

 وممارستها تعلمها يؤدى ذكية وسلوكيات ومهارات خربات من عليها ينطوي وما ذاهتا العقلية العادات طبيعة -3
 ظل يف أبدي   مستمرا   تغيريا   حمدثة الفرد سلوكيات يف سريعا   تعلمها نتائج وتظهر، احلياة جودة إىل فعلية ممارسة
 فاعلية أكثر بعادات جديد عقل إىل وصوال   ناسبامل وابلقدر املناسب الوقت يف املناسب التدريب على االعتماد
 .حنوها اإلجيا  واالجتاه العقل عادات منو إىل أدى الذي التدرييب الربانمج خالل من حدث ما وهذا، وإنتاجية

 واملتعلم علمامل بني  الودية والرابطة، للتفكري واملثرية املمتعة العلمية االستقصائية األنشطة من العديد املتعلمني ممارسة  -4
 املتعلمني لدى العقل عادات تنمية يف ساعد هذا كل،  مناسبة تعلم بيئة توفري وكذلك، ابألمن شعورا   أعطت اليت

 .التجريبية اجملموعة أفراد لدى العادات هذه حنو اإلجيا  واالجتاه

 الربانمج خالل من وتنميتها اهبااكتس مت حيث، طبيعته من جزءا   أصبحت املتعلم مارسها اليت العقلية العادات إن  -5
، خمتلفة يومية مواقف على تطبيقها مت مهام صورة يف املتعلمني قبل من العادات هذه ممارسة متت مث ومن، التدرييب
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 أفراد بنظرائهم مقارنة التجريبية اجملموعة أفراد لدى حنوها اإلجيا  واالجتاه العقلية تنمية العادات إىل أدى هذا
  .(2011، والوليلي الوهاب عبد) دراسة تؤكده ما ذاوه، الضابطة

 هذا اعتمد حيث، العقل عادات حنو واملرغوبة اإلجيابية املتعلمني اجتاهات تنمية على التدرييب الربانمج ساعد  -6
 العقلي النمو يف املتعلمني بني، الفردية الفروق تراعي اليت االستقصائية األنشطة من العديد على الربانمج

  .مـهل املتعددة لذكاءاتوا

 التفكري إىل إضافة، والتفاوض واحلوار واملناقشة األسئلة على تعتمد اسرتاتيجيات على يعتمد التدرييب الربانمج أن -7
 فهم حتسني يف به يسهم وما التقومي إىل إضافة، هلا مناسبة أهداف ووضع خطة عمل وعلى، عالم  بصوت
 اجتاهات ينمي مث ومن، العقل لعادات املكونة العقلية املهارات على عكسين أن شأنه من هذا وكل، املتعلمني
، سعيد)، (2008، الدين حسام ليلى)  دراسة أكدته ما وهذا، العادات هذه ممارسة حنو اإلجيابية املتعلمني
2006 .) 

 من هبا يرتبط وما، العقلية لعاداتا طبيعة على الرتكيز إىل التجريبية اجملموعة أفراد على املطبق التدرييب الربانمج أدى -8
 وعدم املختلفة ابلتحديت يواجه املتعلم أن حيث  Disposition of mind الكامنة العقل طاقات إطالق
 العادات هذه تنمية على العمل مث ومن، السليمة العقلية العادات بناء عليه حتم الذي األمر، النتيجة إىل الوصول
 املتعلم جناحات تعيق الضعيفة أو السالبة العادات أن حيث، التدرييب الربانمج أحدثه ذيال حنوها اإلجيا  واالجتاه
 تؤكده ما وهذا، األفضل حنو منوه وتعزز جناحاته تدعم املوجبة العادات أن حني يف، التعلم من قدرته وحتد واجنازاته
  .(2011، السواح منار)و  (Lepage and Robinson, 2005):  من كل  دراسة

 اإلجيا  واالجتاه العقلية العادات تنمية إىل أدت التدرييب الربانمج يف التطبيقية التدريبية املمارسات بعض هناك -9
، واضح بشكل الدرس خطة يف العقل وعادات مهارات بدمج االهتمام:  يلي ما التطبيقات هذه ومن حنوها
 لدى اإلجيابية العقل عادات واستثمار وتوظيف اباكتس على تشجع اليت املناسبة الصفية البيئة وهتيئة تصميم
 من يواجههم ما حل يف عقلية ومهارات قدرات من ميتلكونه ما توظيف على املتعلمني تشجيع، املتعلمني
 .(2011، وعمر سيد) دراسة أكدته ما وهذا، اليومية احلياة يف مشكالت

منـو االجتـاه حنـو عـادات العقـل لـدى طـالب اجملموعـة كل األسباب السابقة جمتمعة كان هلا أكـرب األثـر يف زيدة و 
  .وذلك ابستخدام الربانمج التدرييب املستند إىل عادات العقل، التجريبية مقارنة بنظرائهم طالب اجملموعة الضابطة

، (Dottin,2009) ,(Mercado,2008),(Bernard, 2006)وتتفق نتائج هذه الدراسة جزئيا  مع دراسات كل من : 
  .(2012، )حممود، (2011، )فتح هللا، (2010، )الشامي

وابلتايل فالدراسة احلالية أظهرت فاعلية الربانمج التدرييب املستند إىل عـادات العقـل يف تنميـة االجتـاه حنـو عـادات 
 .العلوم جبامعة أم القرىالعقل لدى الطالب معلمي 
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دات العقل يف مقـررات العلـوم يف بـرانمج اإلعـداد إن نتائج هذه الدراسة إمجاال  توصي ابلشعور أبمهية تضمني عا 
( حيـث أثبتـت النتـائج فعاليـة الـربانمج التـدرييب املسـتند إىل  2، 1للطالب معلمي العلوم يف املساقني )طرق تدريس العلوم 

 هذه العادات يف تنمية التفكري االبتكاري وفهم طبيعة املسعى العلمي واالجتاه حنو هذه العادات. 

  النتائج:ملخص اثلثاً: 
درجــــات طــــالب ( بــــني متوســــطي 0.05أثبتــــت نتــــائج هــــذه الدراســــة وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائيا  عنــــد مســــتوى ) -1

مقياس االجتاه حنو عادات العقل( يف ، اختبار فهم طبيعة العلم، اجملموعتني والضابطة يف )اختبار التفكري االبتكاري
  .التطبيق البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية

واملســـعى ، أثبتــت النتــائج أن حجـــم أتثــري الــربانمج التـــدرييب كــان متوســطا  يف تنميـــة كــل مــن : )التفكـــري االبتكــاري -2
، 0.78، 0.75علـــى التـــوايل : ) )2(حيـــث بلغـــت قيمـــة مربـــع إيتـــا، العلمـــي( وكبـــريا  لالجتـــاه حنـــو عـــادات العقـــل

وفهـــم طبيعـــة ، ت العقـــل يف تنميـــة التفكـــري االبتكـــاري( ممـــا يؤكـــد فاعليـــة الـــربانمج التـــدرييب املســـتند إىل عـــادا0.86
 واالجتاه حنو عادات العقل. ، املسعى العلمي

  التوصيات:

  يلي: مبا الباحث يوصي الدراسة نتائج ضوء يف

 تنميتها على والعمل، العقل بعادات االهتمام ضرورة إىل العايل التعليم بوزارة اجلامعات على القائمني نظر توجيه -1
  .املختلفة اجلامعات طالب لدى

 حمتوى ضمن العلوم معلم إعداد برامج يف االبتكاري التفكري ومهارات املختلفة العقلية العادات تضمني ضرورة  -2
 . خمتلفة تعليمية مواقف خالل من ممارستها على والتعود، العلوم تدريس طرق

 شأهنا من التدريس يف حديثة وطرق إسرتاتيجيات خداماست كيفية  على لتدريبهم العلوم ملعلمي تدريبية دورات عقد -3
 .طالهبم لدى املختلفة االبتكاري التفكري ومهارات العقل عادات تنمية

 لتنمية تعليمية ومهام أنشطة لتضمني املختلفة التعليم مراحل يف العلوم كتب  حمتوى وتنظيم ختطيط يف النظر إعادة  -4
 . الطالب لدى العقلية العادات

 وتدريب إعداد برامج يف( 2061) مشروع رأسها وعلى العلمية الرتبية يف املعاصرة احلركات نتاجات ظيفتو  -5
 . وغريها العلمي واملسعى، العقل عادات من يتضمنه مبا، العلوم معلمي
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 علقتت أنشطة تطبيق على العلمية الرتبية يف املختصني خاصة السعودية ابجلامعات التدريس هيئة أعضاء تدريب -6
 يف استخدامها على الطالب وتشجيع، التدريس بعملية قيامهم عند االبتكاري التفكري ومهارات العقلية ابلعادات
  .التعليم

 الرتبية كليات  يف االبتكاري والتفكري العقل عادات وتنمية تعليم يف مستقل كمنهج  وكاليك كوستا  برانمج اعتماد -7
  .تكارياالب التفكري تنمية يف ألمهيته نظرا  

 السعودية ابجلامعات اإلعداد برامج يف والتطبيقي النظري املستويني على( اإلبداع) االبتكار مبوضوع االهتمام -8
  .خاصة العلوم معلمي إعداد برامج ويف، عامة

 :  املقرتحات

 الدراسة هلذه مكملة تكون أن ميكن اليت األخرى الدراسات بعض إجراء الباحث يقرتح الدراسة نتائج ضوء يف
 :  يلي ما ومنها

 عادات لتنمية أخرى تدريس ومداخل إسرتاتيجيات استخدام تستهدف املختلفة التعليم مبراحل مماثلة دراسة إجراء  -1
  .العقل

 التفكري تنمية يف العقل عادات على القائمة التعلم إسرتاتيجيات فاعلية عن الكشف تستهدف دراسة إجراء -2
  .املختلفة الدراسية املراحل طالب لدى العلمي املسعى طبيعة وفهم االبتكاري

 والتفكري االستداليل التفكري تنمية يف العقل عادات على قائم برانمج أثر على التعرف تستهدف دراسة إجراء  -3
  .العلوم تدريس يف القرار اختاذ على والقدرة الناقد

 ضوء يف التدريسي أدائهم لتطوير الثانوية ابملرحلة العلوم علميمل مقرتح تدرييب برانمج فاعلية ملعرفة دراسة إجراء -4
  .العقل عادات متطلبات

 الفئات طالب لدى العلوم تعلم نواتج حتسني يف العقل عادات على قائم برانمج أثر عن للكشف دراسة إجراء -5
  .التعلم صعوابت ذوي، التعلم بطئ، املوهبني اخلاصة:

 يف العلوم يف العقل عادات تنمية يف املعرفية البنائية النظرية على قائمة مناذج خداماست تستهدف دراسة إجراء -6
  .خمتلفة تعليمية مراحل
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 : واملراجع املصادر
 .الكرمي القرآن

(: أثر استخدام منوذج التفكري السابر على إسرتاتيجيات اكتساب املفاهيم العلمية وتنمية 2005إبراهيم، عبد هللا علي )
التفكري االبتكاري لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، جامعة عني مشس، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، مهارات 

 -137(، ص ص 1املؤمتر العلمي التاسع : معوقات الرتبية العلمية يف الوطن العر  " التشخيص واحللول " م )
189 . 

شكلة مفتوحة النهاية يف تدريس الفيزيء على التحصيل مدخل حل امل استخدام فعالية( : 2008) حممد عطيات، إبراهيم
الدراسي والتفكري االبتكاري لدى طالبات الصف األول الثانوي ابململكة العربية السعودية، جامعة عني مشس، 

(، ص ص 139اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، ع )
111-143 . 

 . امليسرة والتطبيق، عمان، دار النظرية التفكري تعليم(: 2007) بكر ونوفل، حممد، حممد ، صاحلجادو أبو

، القاهرة، دار النشر (SPSS)(: التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2003أبو عالم، رجاء حممود )
 للجامعات. 

التفكري يف تنمية بعض املهارات العقلية املكونة لعادات  ( : فعالية استخدام منوذج أبعاد2013أمحد، شعبان عبد العظيم )
(، ع 29العقل املنتج والدافعية لإلجناز لدى طالب كلية الرتبية أبسيوط، جامعة أسيوط، اجمللة العلمية، م )

 .  637 -586(، ص ص 3)
 التفكري وتنمية العلوم صيلحت يف املعرفة وراء ما اسرتاتيجيات استخدام فعالية( : 2001)منري  وصادق اجلندي أمنية

 مشس، اجلمعة عني املختلفة، جامعة العقلية اتعالس ذوي اإلعدادي الثاين الصف تالميذ لدى االبتكاري
 . 412 -363 ص ص(، 1) للمواطنة، م العلمية الرتبية: اخلامس العلمي املؤمتر العلمية،  للرتبية املصرية

(: املوهوبون ورعايتهم يف مرحلة التعليم األساسي بدولة البحرين، ، 1997)أنيسة، فخرو، واليماين، أمحد، وأمحد، سعيد
ندوة أساليب اكتشاف املوهوبني ورعايتهم يف التعليم األساسي بدول اخلليج العربية، الريض، مكتب الرتبية 

 . 219 -193العر  لدول اخلليج، ص ص 

ملعلمات اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية يف تدريس املفاهيم (: فاعلية برانمج تدرييب مقرتح 2005األهدل، أمساء زين )
، جامعة عني Wisconsinابلطريقتني االستنتاجية واالستقرائية وتقومي الطالبات حسب منوذج ويسكنسن 

 (. 104مشس، اجلمعية املصرية ملناهج وطرق التدريس، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، العدد )
( : دراسة بعض متغريات مناخ االبتكار على األداء االبتكاري لدى عينة من الطالب 2008ن شريف )الباكستاين، عدان

املتفوقني عقليا  يف املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة ابململكة العربية السعودية، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية، 
 الريض. 
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ة مقرتحة يف العلوم من منظور كوستا وكاليك لعادات العقل يف تنمية (: فعالية وحد2013البعلي، إبراهيم عبد العزيز )
التفكري التحليلي وامليول العلمية لدى تالميذ الصف األول املتوسط ابململكة العربية السعودية، جامعة عني 

 . 135 -93(، ص ص 5(، ع )16مشس، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، جملة الرتبية العلمية، م )
(، فاعلية برانمج مقرتح يف الرتبية البيئية يف ضوء نظرية تريز يف تنمية التفكري 2011الشاهي، لطيفة عبد الشكور ) جتار

اإلبداعي لطفل ما قبل املدرسة يف ريض األطفال مبحافظة جدة، رسالة ماجستري غري منشور، كلية الرتبية، 
 جامعة أم القرى، مكة املكرمة. 

( : أثر التدريس وفق نظرية احلل االبتكاري للمشكالت يف التفكري االبتكاري والقدرة 2012سن )الرتكي، عثمان عبد احمل
على حل املشكالت والتحصيل لدى طالبات الصف األول الثانوي يف مقرر األحياء، رسالة دكتوراه غري 

 منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الريض. 

(: تدريس العلوم يف املدارس الثانوية... إسرتاتيجيات تطوير الثقافة 2004وابول جانيت )تروبيدج، ليزيل، وابييب روجر، 
 العلمية، ترمجة حممد عبد احلميد، اإلمارات العربية املتحدة، العني، دار الكتاب اجلامعي. 

ع املعريف والذكاء ( : فاعلية برانمج تدرييب مستند إىل عادات العقل يف تنمية حب االستطال2007اثبت، فدوى انصر )
االجتماعي لدى أطفال الروضة، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، كلية 

 الدراسات الرتبوية العليا. 
 . العربية النهضة دار، القاهرة، واملنهج التفكري تعليم يف قراءات(: 1997) احلميد عبد جابر، جابر

 الفكر للتدريس، القاهرة، دار ، إسرتاتيجيات(والكبار الصغار) املراهقني تفكري تنمية(: 2006) جابر احلميد جابر، عبد
 . العر 

 . املفتوحة، فلسطني القدس جامعة منشورات، اإلبداعي التفكري(: 2003) املفتوحة القدس جامعة

 اخلربة مبتغريات عالقتها ثحي من اجلامعة طلبة لدى العقل عادات دراسة(: 2011) الرفوعخالد و  جرادين، سوسن
 -247 ص ، ص(101) ، ع(25) الرتبية، م كلية  الكويت، جملة االجتماعي، جامعة والنوع والكلية اجلامعية
283 . 

 . اجلامعي الكتاب دار، عمان، وتطبيقات التفكري، مفاهيم تعليم(: 1999) فتحي جروان

 داع، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع. (: املوهبة والتفوق واإلب2004جروان، فتحي عبد الرمحن )

 (: تعليم التفكري، الريض، مكتبة الشقري. 2003احلارثي، إبراهيم أمحد )

 وعادات التحصيل تنمية يف(  التقومي -االستجابة – البداية"  إسرتاتيجية فاعلية(: 2008) عبدهللا ليلىالدين،  حسام
العلمية،  للرتبية املصرية مشس، اجلمعية عني العلوم، جامعة دةما يف اإلعدادي األول الصف تالميذ لدى العقل
 . 40 – 1 ص ، ص(1) والتأثر، م التأثري اجملتمع والواقع العلمية الرتبية: عشر الثاين العلمي املؤمتر
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 لدى تاملهارا هذه تنمية يف وأثره اإلبداعي التدريس مهارات على قائم تدرييب برانمج( : 2003) حممد بدرية، حسانني
 وطرق للمناهج املصرية مشس، اجلمعية عني سوهاج، جامعة مبحافظة العام التعليم مبراحل العلوم معلمي
 . 64 -15 ص ، ص(34) التدريس، ع وطرق املناهج يف دراسات جملة، التدريس

ر جهينة للنشر ( مهارة يف التفكري، عمان، دا100(: دليل مهارات التفكري )2002حسني، اثئر، وفخرو، عبد الناصر )
 والتوزيع. 

 ( : حملات عامة يف التفكري اإلبداعي، الريض، مكتبة امللك فهد الوطنية. 2002احليزان، عبد اإلله إبراهيم )

 . والنشر للطباعة ديونو دار، عمان، والناقد االبتكاري التفكري تنمية(: 2005) عادل فادية، اخلضراء

إسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تدريس الريضيات على التحصيل وتنمية (: أثر استخدام 2007خطاب، أمحد علي )
التفكري اإلبداعي لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، 

 جامعة الفيوم. 

 سرة. (: تعليم العلوم للجميع، األردن، عمان، دار املي2008خطابية، عبد هللا حممد )

: تدريس العلوم يف مراحل التعليم العام، د ، دار العلم 1996اخلليلي، خليل، وحيدر، عبد اللطيف، وحممد، يونس )
 للنشر والتوزيع. 

( : فاعلية برانمج مقرتح يف ضوء نظرية تريز يف تنمية التفكري والتحصيل اإلبداعي يف مقرر 2011مخيس، منرية حممد )
صف األول الثانوي، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك عبدالعزيز، األحياء لدى طالبات ال

 جدة. 

(: أثر استخدام منوذج التعلم البنائي والتعلم ابالستقبال ذي املعىن، يف تنمية التحصيل 2002اخلميسي، مها عبد السالم )
خلامس االبتدائي يف مادة العلوم، رسالة ومهارات عمليات العلم والتفكري االبتكاري لدى تالميذ الصف ا

 دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، القاهرة، جامعة عني مشس. 

 (: اإلسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس العلوم العامة، عمان، دار غيداء للنشر والتوزيع.2007دعمس، مصطفى منر )

رتاتيجيات التعلم يف ضوء عادات العقل يف تنمية ( : فاعلية برانمج تدرييب مبين على إس2010ديب، فادية حسن )
 االستعداد للتعلم املوجه ذاتيا  لدى طلبات كلية  األمرية عالية اجلامعية، جامعة البلقاء، كلية الدراسات العليا. 

على ( : أثر استخدام برانمج تدرييب قائم على عادات العقل وفق نظرية كوستا يف التفكري 2005الرابغي، خالد حممد )
دافعية اإلجناز لدى طالب الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري غري منشورة، 

 جامعة البلقاء، كلية الدراسات العليا. 
(: أثر برانمج إثرائي قائم على عادات العقل يف التفكري االبداعي والقوة الريضية لدى طالب 2013ريين، علي أمحد )
 ول املتوسط مبكة املكرمة، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. الصف األ
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(: أثر التعلم النشط يف تنمية التفكري االبتكاري والتحصيل الدراسي مبادة العلوم لدى 2010الزايدي، فاطمة خلف هللا )
مكة املكرمة، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية  طالبات الصف الثالث املتوسط ابملدارس احلكومية مبدينة

 الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. 

( : أثر استخدام احلاسب اآليل يف تنمية التفكري االبتكاري والتحصيل الدراسي يف مقرر 2007زرنوقي، ندى انجي )
نشورة، كلية الرتبية، جامعة أم الفيزيء لدى طالبات الصف الثاين اثنوي مبدينة جدة، رسالة ماجستري غري م

 القرى، مكة املكرمة. 

 . والتوزيع للنشر الشروق دار، العلوم، عمان تدريس أساليب(: 1994) زيتون، عايش

 (: النظرية البنائية وإسرتاتيجيات تدريس العلوم، األردن، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع. 2007زيتون، عايش حممود )

( لدى معلمي العلوم يف 2061( : مستوى فهم طبيعة املسعى العلمي يف ضوء املشروع )2012)زيتون، عايش حممود 
 -119(، ص ص 2(، ع )9األردن وعالقته  ببعض املتغريات الدميوغرافية، اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية، م )

139 . 

 قاهرة، عامل الكتب. (: تدريس العلوم للفهم رؤية بنائية، ال2002زيتون، كمال عبد احلميد )

 (: مقدمة يف اإلبداع، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع. 2002السرور، اندي هايل )

 (: تدريس مهارات التفكري مع مئات األمثلة التطبيقية، عمان، دار الشرق للنشر والتوزيع. 2002سعادة، جودت أمحد )

 . والتوزيع للنشر الفكر ، داراملعاصر، عمان املدرسي املنهج(: 2003) أمحد جودت، سعادة

 (، الريض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 2(: طرق تدريس العلوم، ج )2005السعدين، حممد أمني )

( : فعالية استخدام منوذج التعليم البنائي يف تدريس العلوم على تنمية التفكري 1998سعودي، مي عبد اهلادي )
تدائي، جامعة عني مشس، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، املؤمتر االبتكاري لدى تالميذ الصف اخلامس االب

 . 823 – 771(، ص ص 2العلمي الثاين : إعداد معلم العلوم للقرن احلادي والعشرين، م )

 الصف طالب لدى العقل عادات تنمية على"  استقصي – أسأل – حلل"  استخدام أثر(: 2006) حبيب أمين، سعيد
 العلمي العلمية، املؤمتر للرتبية املصرية مشس، اجلمعية عني جامعةخالل مادة الكيمياء، الثانوي من  األول
 . 464 -391 ص ص(، 2)املستقبل، م ورؤى احلاضر حتديت العلمية الرتبية :العاشر

هارات ( : أثر استخدام دورة التعلم يف تدريس الفيزيء على تنمية التحصيل الدراسي وم2011السفياين، انيف عتيق )
التفكري االبتكاري لدى طالب الصف األول الثانوي، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم 

 القرى، مكة املكرمة. 

 . احلديث الكتب عمان، عامل"، مبكرة تطورات.. جديدة رؤى" الدماغ،  على املبين التعلم(: 2008) ، فراسيتالسلي

تقنني اختبار تورانس للتفكري االبتكاري املصور النتيجة ) أ ( على املنطقة الغربية من (: 1991السليماين، حممد محزه، )
 . 317 – 241(، ص ص 4(، ع )3اململكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، جملة جامعة أم القرى، س )
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 املعلمات الطالبات من عةجممو  لدى املنتجة العقل عادات بعض لتنمية تدرييب برانمج فاعلية(: 2011) السواح، منار
 . 97 – 55 ص ، ص(3) ، ع(19) الرتبوية، م العلوم مشس، جملة عني األطفال، جامعة بريض

 (: مبادئ اإلبداع، الكويت، شركة اإلبداع اخلليجي.2001السويدان، طارق حممد، والعدلوين، حممد أكرم، )

 األكادميية الذاتية الكفاءة مبعتقدات عالقتهاو  العقل عادات(: 2011) صالح منتصر، مصطفى، وعمر إمام، سيد
 ابلفيوم، ع الرتبية كلية  الفيوم، جملة جامعة (مقارنة دراسة)  التعلم صعوابت وذوي والعاديني املوهوبني لتالميذل
 .472-395 ص ص(، 11)

 . والتوزيع للنشر صفاء دار، واملتفوقني، عمان املوهوبني تربية(: 2000) عبيد السيد، ماجدة

 طالب لدى الدراسي التحصيل ومستوى الدراسية السنة متغريي ضوء يف العقل عادات(: 2010) ممدوح الشامي، محدان
 -328 ص ، ص(2)، ج(144) الرتبية، األزهر، ع كلية  جملة، السعودية العربية ابململكة فيصل امللك جامعة
378 . 

ضوء حاجات الطالبات وتنمية عمليات العلم، مصر، دار (: تطوير مناهج األحياء يف 2007شاهني، جنوى عبد الرحيم )
 القاهرة. 

(: مدى حتقق معايري احملتوى من ريض األطفال إىل الصف 2006الشايع، فهد سليمان، والعقيل، حممد عبد العزيز )
لكة العربية يف حمتوى كتب العلوم ابملم (NSES)مبشروع املعايري القومية للرتبية العلمية األمريكية  (K-4)الرابع 

السعودية، جامعة عني مشس، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، املؤمتر العلمي العاشر: الرتبية العلمية حتديت 
 . 345 -321(، ص ص 1احلاضر ورؤى املستقبل، م)

 معلمي تواجه اليت التدريسية املشكالت ضوء يف االبتكاري التفكري لتنمية إجرائي منوذج(: 2009) عيد شقري، ألفت
التدريس،  وطرق للمناهج املصرية مشس، اجلمعية عني الدراسة، جامعة حجرات داخل االبتدائية ابملرحلة العلوم
 . 179 -109 ص ، ص(148)التدريس،  وطرق املناهج يف دراسات جملة

ة مهارات عمليات (: أثر استخدام إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف حتصيل العلوم وتنمي2000شهاب، مىن عبد الصبور )
العلم التكاملية والتفكري االبتكاري لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي، جامعة عني مشس، اجلمعية املصرية 

 . 40 -1(، ص ص 4(، ع )3للرتبية العلمية، جملة الرتبية العلمية، م )

التحصيل وبعض عادات العقل (: التفاعل بني املتعلم املبين على االستقصاء والذكاء يف 2011صادق، منري موسى )
واالجتاه حنو العلوم لتالميذ الصف السابع األساسي، جامعة عني مشس، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، جملة 

 . 242 -185(، ص ص 4(، ع )14الرتبية العلمية، م )

تفكري االبتكاري واختاذ (: التفاعل بني خرائط التفكري والنمو العقلي يف حتصيل العلوم وال2008صادق، منري موسى)
القرار لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي، جامعة عني مشس، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، جملة الرتبية العلمية، 

 . 140 – 69(، ص ص 2(، ع )11م )

 (: مقدمة يف املوهبة واإلبداع، عمان، دار الفارس للنشر والتوزيع. 1992صبحي، تيسري وقطامي، يوسف )
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(: تنمية مهارات التفكري اإلبداعي واجتاهات الطلبة حنو العلوم، عمان، دار الثقافة 2008افطة، وليد عبد الكرمي )صو 
 للنشر والتوزيع. 

(: فاعلية استخدام منوذج دورة التعلم النحاسية يف تدريس العلوم يف اكتساب املفاهيم 2008طالب، عبد هللا عبيدة )
تكاري لدى تلميذات الصف التاسع األساسي، جامعة عني مشس، اجلمعية املصرية العلمية وتنمية التفكري االب

 .132 – 93(، ص ص 2(، ج )138للمناه وطرق التدريس، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، ع )

 ئيةالفيزي املفاهيم حتصيل على لسمومشان االستقصائي التدريس منوذج استخدام أثر( : 2007) جودة إيهاب، طلبة
 الثانوي، جامعة األول الصف طالب لدى االبتكاري للتفكري( الوجدانية) والالمعرفية املعرفية القدرات وتنمية
 . 54 -1 ص ص(، 1)ع(، 10) العلمية، م الرتبية العلمية، جملة للرتبية املصرية مشس، اجلمعية عني

 . الكتب عاصرة، القاهرة، عاملم وحبوث ودراسات نظريت التفكري أساليب(: 2006) علي عصام، الطيب

 (: تنمية قدرات التفكري االبداعي، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع. 2004الطيطي، حممد محد )

، اإلمارات التفكري مهاراتترقية التفكري مقدمة عربية يف (: 2005) وأنور، أمحد والسويدي، خليفة احلميد، شاكر عبد
 م. العربية املتحدة، د ، دار القل

 والذكاء املنتجة العقل عادات من كل  بني العالقة( : 2011)حسن،  إمساعيل والوليلي، شريف الوهاب، صالح عبد
 كلية  املنصورة، جملة اجلنسني، جامعة من الثانوية املرحلة طالب لدى الدراسي التحصيل على ذلك وأثر الوجداين
 . 295 -231 ص ص(، 1) ج(، 1) الرتبية، ع

 التفكري وتنمية الفيزيء حتصيل يف املعرفة وراء ما إسرتاتيجيات بعض استخدام فعالية(: 2007)حممد  اطمةف، عبدالوهاب
 املصرية مشس، اجلمعية عني جامعة، األزهري الثانوي الثاين الصف طالب لدى استخدامها حنو واالجتاه التأملي
 . 212 -159 ص ص(، 4) ، ع(8) العلمية، م الرتبية العلمية، جملة للرتبية

(: القدرة على التفكري االستداليل والتفكري االبتكاري وحل املشكالت وعالقتها ابلتحصيل 2009العتييب، مها حممد )
الدراسي يف مادة العلوم لدى عينة من طالبات الصف السادس االبتدائي مبدينة مكة املكرمة، رسالة ماجستري 

 مكة املكرمة. غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، 

(: فاعلية إسرتاتيجية العصف الذهين يف تنمية قدرات التفكري االبتكاري والتحصيل 2002العتييب، وضحى حباب )
الدراسي يف مادة العلوم لدى طالبات الصف األول املتوسط مبدينة الريض، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية 

 الرتبية، الريض، كليات البنات. 

 ( : املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، الريض، مكتبة العبيكان. 1996 محد )العساف، صاحل

 (: اإلبداع يف تدريس العلوم، الدمام، مكتبة املتبين. 2003عصام الدين، حممد عماد )

، دار (: منهجية البحث العلمي وتطبيقاهتا يف الدراسات الرتبوية والنفسية، القاهرة1996عطيفة، محدي أبو الفتوح )
 النشر للجامعات. 
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( : أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم ابلدماغ ذي اجلانبني يف تدريس العلوم لتنمية بعض 2013عفانه، نداء عزو إمساعيل )
عادات العقل املنتج لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، 

 اجلامعة اإلسالمية، غزة.  

( : أثر استخدام أنشطة علمية إثرائية مقرتحة يف تنمية عمليات العلم التكاملية والتفكري 2011لعقيل، حممد عبد العزيز )ا
اإلبداعي لدى التالميذ املوهوبني يف املرحلة االبتدائية، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك 

 سعود، الريض. 

 : الرتبية العلمية وتدريس العلوم، القاهرة، دار الفكر العر . (2002علي، حممد السيد )

 اإلبداعي التفكري مهارات تنمية يف حياتية مواقف يف العقل عادات على قائم يبتدري برانمج أثر(: 2005)عمور، أميمة، 
 . االعلي للدراسات العربية عمان منشورة، جامعة غري دكتوراه األساسية، رسالة املرحلة طلبة لدى

(: أثر استخدام طريقة العصف الذهين يف تدريس العلوم على تنمية التفكري االبتكاري لدى 2007العنزي، مبارك غدير )
تالميذ الصف الثالث املتوسط مبدينة عرعر، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة 

 املكرمة. 

(: أساليب البحث العلمي يف الرتبية والعلوم اإلنسانية، األردن، 1992، )عودة، أمحد سليمان، وملكاوي، فتحي حسن
 مكتبة الكتاين. 

 تنمية يف( 2061) العلمية للرتبية الرتبوي اإلصالح مشروع إىل مستند تدرييب برانمج أثر( : 2008) جنايت عياش، آمال
 دكتوراه رسالة، األردن يف الدولية الغوث ةوكال يف العلوم معلمي لدى العلمي املسعى طبيعة وفهم العلمي التنوير
 . األردن، العربية عمان العليا، جامعة الرتبوية الدراسات منشورة، كلية غري

(، 7(: حجم التأثري املوجه املكمل للداللة اإلحصائية، اجمللة املصرية للدراسات النفسية، م )1997فام، منصور رشدي، )
 . 77 – 57(، ص ص 16ع )

 وعادات العلوم يف املفاهيمي االستيعاب تنمية يف ملارزانو التعلم أبعاد منوذج فاعلية(: 2009) السالم عبد ندورم، هللا فتح
 الرتبية العلمية، جملة للرتبية املصرية مشس، اجلمعية عني االبتدائي، جامعة السادس الصف تالميذ لدى العقل
 . 125 – 83 ص ، ص(2) ، ع(12) م، العلمية

 على العلوم تدريس يف الست للقبعات بونو دي فنية استخدام أثر(: 2005) بيومي يسر وعبده، حممد مإبراهي فودة
 مشس، اجلمعية عني جامعة، االبتدائي اخلامس الصف تالميذ لدى ومهاراته اإلبداعي التفكري نزعات تنمية
 . 122 -83 ص ص(، 4) ع(، 8) مجملة الرتبية العلمية، العلمية،  للرتبية املصرية

 القبيالن، راجي عيسى، أساليب تدريس العلوم يف املرحلة األساسية الدنيا ومرحلة ريض األطفال، عمان، دار الثقافة. 

 .والتوزيع للنشر الفكر لألطفال، عمان، دار التفكري تعليم(: 2005)انيفة، ، قطامي

 طباعة والنشر والتوزيع. (: ثالثون عادة عقل، األردن، عمان، دار دي بونو لل2005قطامي، يوسف )
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 األردن، عمان، دار(،  والتطبيق النظرية)  والتفكري العقل عادات(: 2005قطامي، يوسف حممود، وعمور، أميمة حممد )
 . والتوزيع للنشر الفكر

(: فاعلية برانمج تدرييب مستند إىل عادات العقل يف تنمية التفكري الناقد لدى طلبة 2007الكركي، وجدان خليل )
اجلامعة، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الدراسات الرتبوية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

 األردن. 

 وطرق للمناهج املصرية اجلمعية، مشس عني جامعة النقدي؟ التفكري أبنائنا علمن وكيف ملاذا(: 2000) الدين كفايف، عالء
 . 61 -35 ص التفكري، ص وتنمية التعليم مناهج :عشر الثاين العلمي التدريس، املؤمتر

األهلية، الدمام،  الظهران مدارس عليها، ترمجة واحملافظة العقل عادات تكامل( : ، أ2003)كوستا، آرثر، كاليك، بنيا، 
 . والتوزيع للنشر الرتبوي الكتاب دار

األهلية، الدمام،  الظهران مدارس ترمجةالعقل،  عادات وتقصي استكشاف( : ب، 2003)كاليك، بنيا، و كوستا، آرثر، 
 . والتوزيع للنشر الرتبوي الكتاب دار

 األهلية، الدمام، دار الظهران مدارس العقل، ترمجة عادات وإشغال تفعيل( : ج، 2003)كاليك، بنيا، و كوستا، آرثر، 
 . والتوزيع للنشر الرتبوي الكتاب

األهلية،  الظهران مدارس عنها، ترمجة تقارير وإعداد العقل عادات تقومي( : د، 2003)كاليك، بنيا، و كوستا، آرثر، 
 . والتوزيع للنشر الرتبوي الكتاب الدمام، دار

وآخرون، القاهرة،  احلميد عبد جابر ترمجة، الدراسي للفصل خمتلف بناء التعلم أبعاد(: 2000)وآخرين،  روبرت، مارزانو
 . قباء دار

واآلخرين،  األعسر صفاء ترمجة، التعلم أبعاد منوذج ابستخدام األداء تقومي التعلم أبعاد(: 1999) وآخرين روبرت، مارزانوا
 . والنشر للطباعة قباء القاهرة، دار

 عني العلمية، جامعة والرتبية العلوم وتعلم تعليم يف تفعيلها وإسرتاتيجيات العقل عادات(: 2011) حممد حسام، مازن
 جديد، ص لواقع جديد فكر العلمية الرتبية: عشر اخلامس العلمي علمية، املؤمترال للرتبية املصرية مشس، اجلمعية

 . 87 – 63 ص

(: املعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، 2001جممع اللغة العربية )
 القاهرة. 

ات التفكري يف مراحل التعليم العام، اللجنة الوطنية القطرية للرتبية (: إسرتاتيجية تعليم مهار 2005حممد، فهيم مصطفى )
 . 193 -166(، ص ص 34(، س )155والثقافة والعلوم، جملة الرتبية، ع )

 القاهرة، عامل(،  وتعلمه التفكري تعليم يف معاصرة تربوية رؤى)  حدود بال تفكري(: 2006) عرفة الدين حممود، صالح
 . الكتب

 (: تدريس العلوم أتصيل وحتديث، الريض، العبيكان للنشر. 2007راهيم عبد هللا )احمليسن، إب
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( : فاعلية برانمج مقرتح قائم على إسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية املهارات التدريسية 2010املطريف، غازي صالح )
معية املصرية للرتبية العلمية، لدى الطالب املعلمني ختصص علوم طبيعية جبامعة أم القرى، جامعة عني مشس، اجل

 . 167 -119(، ص ص 1(، ع )13جملة الرتبية العلمية، م )
 الدماغ مع منسجم الكيمياء مادة تعلم لبيئة مقرتح تصميم فاعلية(: 2009) أمحد السيد، وحممود، جيهان رجب، امليهي

 جملة، املختلفة املعلومات معاجلة أساليب ذوي الثانوية املرحلة طالب لدى والتحصيل العقل عادات تنمية يف
 . 351 -305 ص ، ص(1)ع(، 15) واجتماعية، م تربوية دراسات

 . الفرقان دار، الرتبوي، عمان النفس علم( : 2003) اجمليد نشواين، عبد

 لنشرل امليسرة دار، العقل، األردن، عمان عادات ابستخدام التفكري تنمية يف عملية تطبيقات(: 2008) بكر نوفل، حممد
 . والتوزيع

 . اجلامعي الكتاب دار، العلوم، اإلمارات تدريس يف احلديثة األساليب(: 2005) اهلويدي، زيد

 القاهرة، مطابع(، 1) مصر، م يف للتعليم القومية القومية، املعايري املعايري إعداد مشروع(: 2003) والتعليم الرتبية وزارة
 . األهرام
 سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، اململكة العربية السعودية. (: وثيقة 1995وزارة املعارف )
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