
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                   
  كليـــــــــة التربيـــــــــــة /جامعــــــــة القادسيــــــــة 

  قسم العلوم التربوية والنفسية       
           

                                                                     
       

تقاني في التحصيل فاعلية التدريس بأنموذج التعلم اإل 
وعادات العقل لدى طالب الصف الرابع العلمي في 

  مادة الفيزياء
  

  لىدمت إرسالة ق
  جامعة القادسية /مجلس كلية التربية 
  الماجستير في التربية شهادةوهي جزء من متطلبات نيل 

  الفيزياء )العلوم/( طرائق تدريس                         
  
  من 

  جاسم  هاشم حمزة 
  بإشراف

  أ.د هادي َكطفان شون العبد اهللا
  
  

  م ٢٠١٧ه                                                                 ١٤٣٩
 



  

                            

ِ الَِّذي أَْتقََن ُكلَّ   ُصْنَع هللاَّ
  َشْيٍء ۚ إِنَّهُ َخبِيٌر بَِما تَْفَعلُونَ 

                              
)                           ٨٨اآلية: نمل(ال                                                   

  
  
  

    

  

               



  



  



  

  المقوم العلمي إقرار                                      

فاعلية التدريس بأنموذج التعلم أشهد بأني قد قرأت هذه الرسالة الموسومة  "   
تقاني في التحصيل وعادات العقل لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة إل ا

لى قسم العلوم التربوية إ) جاسم هاشم حمزةمن الطالب ( التي قدمت"  الفيزياء 
 شهادةة ، وهي جزء من متطلبات نيل والنفسية /كلية التربية /جامعة القادسي

صبحت فقومتها علميا فأ)  الفيزياء العلوم/ طرائق تدريسالماجستير في ( 
  سليمة من الناحية العلمية. 

  

                                          

  

  :  التوقيع                                                    

  :  االسم                                                    

    :العنوان                                              

   ٢٠١٧/    /        : ريخالتأ                                                    

  

  

                            
  
  

  



  



  اإلهداء  
  لى وطن الصبر... العراقإ

  سأل اهللا األمن واألمان أ                                       
  حياء حقا...الشهداءلى األإ

  سأل اهللا الدرجات العلىأ                                       
  والدي... من غادرنا مبكراً إلى 

  سكنه اهللا فسيح جناتهأ           
  والدتي... مومةمن تحمل واجب األبوة واألإلى 

  طال اهللا في عمرهاأ       
  خواني وأخواتيسندي في الحياة...أإلى من هم 

  وفقهم اهللا لكل خير                                          
  لى من هي خير عون... زوجتيإ

دامها اهللا لي عونا                  أ                                         
  .... أوالدي ن هم أملي في الحياةإلى م

  ساره... فاطمة ... نورالهدى                                       
  محمد... مرتضى ...محمود                                       

  كل الذين وقفوا بجانبي ومنحوني الثقة... إلى
هدي ثمرة هذا الجهد المتواضع              الباحث            أ               



  متنانواشكــــر                          
علــى المصــطفى المختــار ســيد الخلــق أجمعــين محمــد  الحمــد والشــكر لــرب العباد،والصــالة والســالم     

  الطيبين الطاهرين . ه لآو 
نهيـت اهللا عـز وجـل) يسـرني ويشـرفني بعـد أن أوتيمنا بقول النبي (ص) (من لـم يشـكر النـاس لـم يشـكر 

هـادي كطفـان شـون سـتاذي المشـرف الـدكتور أعداد هذا البحـث أن أتقـدم بالشـكر والتقـدير العـالي إلـى إ
ــد ثــر مســتمرة األرشــاداته ومتابعتــه الم المعــين ،والــذي بفضــل توجيهاتــه وإ ،والــذي كــان بحــق نعــ اهللا العب

  الكبير في تسديد خطى البحث،وفقه اهللا لما يحب ويرضى .
محسـن سـتاذ المسـاعد الـدكتور إلـى لجنـة الحلقـة الدراسـية (أأل تقـديرالشكر وال وعرفانا مني بالجميل أقدم

التي ساهمت ) لتوجيهاتهم القيمة مهند عبد الحسن الزبيديّ  ستاذ المساعد الدكتور، واألطاهر الموسويّ 
خبـراء السـاده المحكمـين واللـى قسم العلوم التربوية والنفسـية ،وإ ساتذة إنجاز هذا البحث ،وٕالى جميع أ في

  ستعنت بخبراتهم العلمية وأرائهم السديدة والقيمة .إالذين 
لى رئاسة قسم العلوم التربوية والنفسـية متمثلـة فـي رئـيس القسـم االسـتاذ المسـاعد وأقدم شكري الجزيل إ  

لمــا أبــداه مــن تســهيالت مــن أجــل إنجــاز البحــث، واليفــوتني أن أقــدم  محســن طــاهر الموســويّ الــدكتور 
رئـيس العلـوم التربويـة والنفسـية السـابق  حسان حميـد عبـدإستاذ المساعد الدكتور إلى األ شكري وتقديري

  ،لما قدمه من توجيهات وتسهيالت لطلبة الماجستير.
كانـا  ذينِ لـ،ال فالح حازم سـوادي،والمدرس  مسلم محمد جاسملى المدرس المساعد وأقدم شكري الوافر إ

  توفيقك لهما .لى الختام ربي سندي من البداية إبحق 
الــذي وقــف بجــانبي طيلــة أيــام الدراســة فكــان بحــق األخ  محمــد حمــزه جاســم لــىإقــدم الشــكر والتقــدير وأ

 حيــدر محمــد عــدنان،والمــدرس  مصــطفى لفتــه ماضــيوالمــدرس المســاعد ،دامــه اهللا لــي الــوفي ألخيــه أ
  .اهللا  ماوفقه
أيـــام التجربـــة عداديـــة الرافـــدين للبنـــين لمـــا قدمتـــه مـــن تســـهيالت طيلـــة إإلـــى إدارة قـــدم الشـــكر والتقـــدير وأ
  عدي الخطيب مدير المدرسة .خص بالذكر وأ
ائلـة الكريمــة لمـا بذلتــه مــن جهـد وأهتمــام كبيـرين طيلــة أيـام الدراســة والــذي لــى العقـدم شــكري وٕامتنـاني إوأ

  تمام بحثي .كان له األثر الكبير في إ
لـى كـل مـن رفـع يديـه بالـدعاء ن مـد لـي يـد العـون والمسـاعدة، ، وإ لـى كـل مـإحتـرام واأل الشكر والتقـديرو 
  .لي

  داعيا اهللا لهم بالتوفيق والسداد ... ومن اهللا التوفيق
الباحث                                                                                                        

 



                                                                                                                               

  

 ملخص البحث 

 أ

 ملخص البحث
هددددلب ث الدددد  ث لددددر   ل ددددل ث الددددسب أنددددل لرأنمددددق ث اددددلسم  ادددد       ث ددددالن  ث ا ددددر   لدددد        

ث الصددمو  أددرلثع ث ل ددو  ددلص  ددرا ث صددب ث سثاددد ث لن دد  لدد   ددرلا ث قم مددر     دد    ددو ث ال دد  
 -   هللّ  ث ال  صرغ ث ارل  ث قسضمام  ث صقسمام  ثآلامام  :

( ادم   ا سد  لس درع  درا ث     أدق 0, ,صرئمق أ ل  سا ص ) ال م  ل لس     لال ق لل-1
ملسسدد   اتسددا لث     دد    ث ددالن  ث ا ددر     ا سدد  لس ددرع  ددرا ث     أددق سث ا سمامددق ث دد م  
 ملسس   ار  سم ق ث أامرلمق ل  الصمو ث قم مر  .سث ضرا ق ث  م  

 ا سددد  لس دددرع  دددرا  ( ادددم 0, ,ال م  دددل لدددس     لال دددق للصدددرئمق أ دددل  سدددا ص لال دددق )-2
ملسسدد   اتسددا لث     دد    ث ددالن  ث ا ددر     ا سدد  لس ددرع  ددرا سث     أددق ث ا سمامددق ث دد م  
 . ل  أرلثع ث ل و ملسس   ار  سم ق ث أامرلمقسث     أق ث ضرا ق ث  م  

 لأا ل ث ادرل  ث اص م  ث ا سما   ث ث     أام  ث  اكرلئام    اللل   ا د ث الد  ا درا      
ث صددب ث سثاددد ث لن دد  لدد  ث  ددلثس  ث ألثلمددق  ث كر  مددق لدد   سكدد   لرللددق كددسار  ث   لسددق  نلددر  

ألثلمق ( ل12(  ل  ل امسع لألثلمق ث سثللم   نا م  أش ثئمر        ع )2,12-2,12ث لسثس  )
ث ادددد     (  ر اددددر43ا ثقددددد ) شددددلاق ) (  اكدددد   ث     أددددق ث ا سمامددددق أشدددد ثئمر ث امددددسع كر  مددددق ل    

ا ثقدد  ث  رلا أندل  لد     د    ث دالن  ث ا در      شدلاق )ا(  اكد   ث     أدق ث ضدرا ق سالس 
 اد     ث  رلا  ل  ث  سم ق ث أامرلمق    ام      شلا لد  ث  لسسدق سالس ث ا   (  ر ار40)

اكدددرلج    ددد أا  ث الددد  لددد  )ث ل دددس ار شددد س  لس دددرع  اددد     (  ر ادددر 26اكددد   ث لم دددق ث كنمدددق )
 ث  و   دددددرلا ث قم مدددددر   ث ددددد كر   ل اادددددرس ث  لن  دددددرع ث سدددددرا ق    مدددددر  أدددددرلثع ث ل دددددو( ث كددددد س 

أددل    دد ل لددس    ثع لال ددق  ث  اددرئ  ثل ددسع  سددا نام   لم اددم  t-test)  ) ارسددا لث   لرل ددق  
 . ثلصرئمق ام  ث  ا س رع   ر مام  اكرلج ث     أام  ل  ث  اغمسثع ث سرا ق

(  ددددددد  كادددددددرا ث قم مدددددددر   نصدددددددب ث سثادددددددد 2 2 7 6ار قصددددددد و )  لدددددددللع ث  دددددددرلا ث لن مدددددددق      
( ث  الدددق ث سدددرالق   ث  دددلا ث    مدددق  ث ار غدددق ك ر مدددق  سدددرامد ا ثقدددد كدددر  لصددد  2,12ث لن ددد )

  قدددر  ث ارلددد  اا دددر  ل اادددرس ث الصدددمو لددد   دددرلا ث قم مدددر  أندددل ضددد   ث ه مدددق ث  سدددامق  أمر لسدددا
ا در    مدر      الدلل      ل سا      ع ل امرس (32 ن لا ص  ث غسثض ث سن كمق   ث  اك      )

(    اددد  ب ,,,2 لددرلثع ث ل دددو ث ددد ا  أا دددل ث ارلددد  لددد  ا رئددو أندددل اصددد مب )ك سدددار  كر مددد   
ثادم   كارا  در ( ل سا    أق أنل سع أرلثع أ نمق   ا  ث ال      صل  ث ل ,3ث   مر     )

   ث لصرئمق    ر .(  سا سث  ث  صرئSPSSث ل ماق ث لصرئمق )  ثسال و  
ار ل دددددددو أندددددددل اكدددددددرلج    ددددددد أا   (12/2/2,12) مددددددد   ث   دددددددم  ثاادددددددل ع ث ا سادددددددق لددددددد     

   مددر  أددرلثع ث ل ددو  ادد  ث ارلدد   (21/2/2,12ث ال   ث اددلسم  ث قلندد  ثااددل  مدد   ث كركددر  )



                                                                                                                               

  

 ملخص البحث 

 ب

   د أا   أندل (22/3/2,12(  ثال اارس ث الصمن  مد   ث   دم  )20/3/2,12م   ث كركر  )
   الدل ل ا در    ا    اك    لا ث ا ساق أشسا ثسدرامدثال ا ر     السم  ث  رلا ث لن مقالل  ث ال 

ال دق ث قدس   ادم  ث    د أام    ث اصلمح لسال و ث  اارس ث ارئ   لم ام   سدا نام   نال د   د  ل
 :  ل سع ث  ارئ 

امدق ث اد  لسسدع ث     أق ث ا سم  ا س رع لس رع  را    ل لس   ا لال ق للصرئمق ام -1
ث  رلا ث لسثسدمق أندل  لد     د    ث دالن  ث ا در    ث     أدق ث ضدرا ق ث اد  لسسدع  لد  ث  سم دق 

 ث أامرلمق ل  ث  اارس ث الصمن     صنلق ث     أق ث ا سمامق .
ث     أدددق ث ا سمامدددق ث اددد    ا سددد رع لس دددرع  دددرا   ددد ل لدددس   ا لال دددق للصدددرئمق ادددم  -2

مق أنددل  لدد     دد    ث ددالن  ث ا ددر    ث     أددق ث ضددرا ق ث ادد  لسسددع  لدد  لسسددع ث  ددرلا ث لسثسدد
 ث  سم ق ث أامرلمق ل    مر  أرلثع ث ل و    صنلق ث     أق ث ا سمامق .

 أندددل ضددد   ث  ادددرئ  ا صدددو ث ارلددد  ل دددل لرأنمدددق ث ادددلسم  اددد       ث دددالن  ث ا دددر   لددد         
    أدق   قم مدر      صدرغ اد ث لن د  لد   درلا ثث الصمو  أرلثع ث ل و  لص  را ث صب ث سث

    ث ا صمرع  ث   اسلرع .  
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

 

        

 

 

 



                                                                                                                               

  

 ملخص البحث 

 ت

 المحتويات ثبت                                    

 الصفحة الموضوع 
  اآلية القرآنية 
  اإلهداء 

  امتنانشكر و 
 ب -أ       بحثملخص ال

 ث-ت       حتوياتثبت الم
 ج ثبت الجداول

 ح خططاتثبت الم
 خ الحقالمثبت 

 11-1          التعريف بالبحثالفصل األول: 
 3-2          مشكلة البحث
 10-3          أهمية البحث

  11           هداف البحثأ
 11           ا البحثتفرضي

      11           حدود البحث
 11-11         حاتتحديد المصطل

      13-11         و دراسات سابقة الفصل الثاني : خلفية نظرية
 16  .خلفية نظرية 1

 31-16        تقانياواًل: التعلم اإل    
 17-31        ثانيا: عادات العقل   

 17           .دراسات سابقة 2
  14           تقانياالول : دراسات تناولت التعلم اإل المحور    
         10-14        المحور الثاني : دراسات تناولت عادات العقل   

           12-10        موازنة الدراسات السابقة              
 13          جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة              



                                                                                                                               

  

 ملخص البحث 

 ث

 73-11        :إجراءات البحث ثالثالفصل ال
 11 منهجية البحث :  أوالً 

 11          التصميم التجريبي:  ثانياً 
        17-11        : مجتمع البحث وعينته ثالثاً 
 60-17        تكافؤ مجموعتي البحث:  رابعاً 

 62-60        ضبط المتغيرات غير التجريبية )الدخيلة(:  خامساً 
 61-62        مستلزمات البحث:  سادساً 
 71-61       دوات البحثأ : سابعاً 
 72-71          تطبيق التجربة:   ثامناً 
    72          البحث داتي  أ:تطبيق  اً تاسع

 73          حصائيةإل:المعالجة اعاشراً 
 40-71        : عرض النتائج وتفسيرها رابعالفصل ال

 77-71        أواًل: عرض النتائج 
 74-77        ج ثانيًا: تفسير النتائ 

 74          ستنتاجاتإلثالثًا: ا
       74          رابعًا: التوصيات

 40          خامسًا: المقترحات
 40-41        المصادر

 174-41        المالحق
 A-B الملخص باللغة االنكليزية 

                               
 
 
 
 
 

                            



                                                                                                                               

  

 ملخص البحث 

 ج

 ثبت الجداول                                  
 الصفحة عنوانال ت
  14     تقاني.إل اات السابقة التي تناولت التعلم الدراس 1
 10-14  الدراسات السابقة التي تناولت عادات العقل. 2
  16     عدد المدارس التي تمثل مجتمع البحث .  3
 16     .  توزيع طالب مجتمع البحث على الشعب 1
 17     عدد طالب مجموعتي البحث . 1
ياري والقيمة التائية والداللة نحراف المعالمتوسط الحسابي واإل  6

طالب مجموعتي البحث في حصائية لدرجات مادة الفيزياء لاإل
 ول .  الكورس األ 

    17  

اري والقيمة التائية والداللة نحراف المعيالمتوسط الحسابي واإل   7
 عمار طالب مجموعتي البحث .  صائية ألاإلح

   14      

اري والقيمة التائية والداللة نحراف المعيالمتوسط الحسابي واإل  4
ختبار المعلومات السابقة ي البحث في إحصائية لطالب مجموعتاإل

 لمادة الفيزياء .  

   14 

اري والقيمة التائية والداللة نحراف المعيالمتوسط الحسابي واإل  4
 ختبار الذكاء .  اإلحصائية لطالب مجموعتي البحث في إ

   60 

اري والقيمة التائية والداللة نحراف المعيالمتوسط الحسابي واإل   10
 حصائية لطالب مجموعتي البحث في مقياس عادات العقل .  اإل

   60 

 62    ص الدراسية .توزيع مفردات المنهج على الحص  11

 63    في المجال المعرفي بحسب المحتوى .هداف السلوكية األ 12
   61    ختبار التحصيلي .جدول المواصفات لإل 13
 توزيع فقرات مقياس عادات العقل على المجاالت. 11

 
   71 

وسطي درجات مجموعتي لمعرفة الفرق بين مت t-testنتائج  11
 ختبار التحصيل في مادة الفيزياء .البحث في في إ

   76  

لمعرفة الفرق بين متوسطي درجات مجموعتي  t-testئج نتا 16
 البحث في مقياس عادات العقل

   77 

 



                                                                                                                               

  

 ملخص البحث 

 ح

 مخططاتثبت ال
 

  37      برز تصنيفات عادات العقلبعض أ
عادات العقل التي تم تناولها في البحث حسب تصنيف 

 كوستا وكاليك .
  11-12 

 11     التصميم التجريبي
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   Problem of the Research-وال :مشكلة البحث :أ
الحـــظ الباحـــث مـــن خـــالل ســـنوات خدمتـــه فـــي تـــدريس الفيزيـــاء والبالغـــة أربعـــة عشـــر عامـــا ،         

وأيضـــا ماأفرزتـــه الزيـــارات التـــي قـــام بهـــا إلـــى مجموعـــة مـــن المـــدارس اإلعداديـــة والثانويـــة  فـــي مركـــز 
درجـــات الفيزيـــاء للســـنوات الســـابقة للصـــف الرابـــع  علـــى ســـجالت طالعـــهوإ محافظـــة كـــربالء المقدســـة 

وفضــًال  وٕان كــان فــي بعضــها تــدنيا نوعيــًا ولــيس كميــًا ، العلمــي أن هنــاك تــدنيًا واضــحًا فــي التحصــيل
مـادة الفيزيـاء  اختصـاصقدمه إلـى عـدد مـن المشـرفين والمدرسـين فـي  ستطالعبإعن ذلك قام الباحث 

) مـنهم كـان جوابـه %٨٣) ،إذ أظهـرت النتـائج أن (١حـق () سـنوات كمـا فـي المل٨تزيد خدمتهم عن (
أما أسباب تـدني التحصـيل   على السؤال األول بنعم  أن هناك تدنيًا في مستوى تحصيل مادة الفيزياء،

 ترجعــه الــى) %٨٣ونســبة ( طرائــق تــدريس تقليديــة  ، اســتخدام) ترجــع ذلــك إلــى %٧٥فكانــت نســبة (
) تؤيـد بسـبب %٩٢، ونسـبة ( أخـرى بـأمور واالنشـغالية للـدروس إهمال معظم الطالب المتابعة اليوم

أعــداد الطلبــة الكبيــرة فــي الصــف ممــا يصــعب عمليــة التقــويم لهــم ، أمــا اإلجابــة علــى الســؤال الثــاني 
) كــان جــوابهم %٩٢ونســبة ( ) مــنهم لــيس لــديهم معلومــات عــن الــتعلم اإلتقــاني ،%٨٣فكانــت نســبة (

 االهتمــام انعــدامهم معلومــات عــن عــادات العقــل ووجــود ضــعف أو علــى الســؤال الثالــث بــأن لــيس لــدي
  بعادات العقل .

فــي عــادات العقــل ل اهمــاال) التــي أثبتــت أن هنــاك ٢٠١٥وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة (شــدهان ،     
  )١٥٤،ص٢٠١٥(شدهان ،                                                . المرحلة االعدادية

) إلى أن الواقع التعليمي يؤكد أن المتعلمـين وحتـى المتميـزين مـنهم ٢٠١١سة (كاظم ،وأشارت درا    
ويظهـــر ذلـــك جليـــا عنـــد أداء  لهـــا ، واالســـتيعابلـــديهم قابليـــة الحفـــظ واإلســـترجاع للمعرفـــة دون الفهـــم 

عــادات العقــل فــي النشــاطات العلميــة  ســتخدامإالمتعلمــين لمهــارة تــم تعلمهــا ســابقا بحيــث يفتقــدون إلــى 
  والتعليمية المختلفة في المواد الدراسية.

       )               ٢،ص٢٠١١(كاظم،                                                                      
يجعــل مــن المــتعلم متابعــا وبشــكل مســتمر لــدروس  قــد ســعى  الباحــث إلــى إيجــاد أنمــوذج ولــذلك     

جعـل المـدرس علـى ِدرايـة وعلــم ي قــد خـرآومـن جانـب  للدراسـة ، اخاصــ االفيزيـاء ويعمـل لنفسـه برنامجـ
بمســـتويات المتعلمـــين ،والفـــروق الفرديـــة بيـــنهم ،ألجـــل تقـــديم مـــايمكن تقديمـــه لهـــم مـــن أجـــل اإلرتقـــاء 

التفكيــر والقــدرات العقليــة فــي موقــف  ســتخدامإفــالمتعلم لــيس المطلــوب منــه فقــط  بمســتواهم الدراســي ،
المواقف إلـى أن تصـبح عـادة إيجابيـه فـي حياتـه اليوميـة ، لـذا تأمـل الباحـث فـي واحد فقط بل في كل 

تحصـيل المـتعلم وغـرس عـادات العقـل  قد يسهم في زيـادةأنموذج التعلم اإلتقاني في التدريس  استخدام
  -التي تساعد على التعلم ، وحدد الباحث مشكلة البحث بالسؤال اآلتي :
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الــتعلم اإلتقــاني فــي التحصــيل وعــادات العقــل لــدى طــالب الصــف مافاعليــة التــدريس بــأنموذج      
  الرابع العلمي في مادة الفيزياء ؟

   Importance of the Researchهمية البحث ثانيا : أ
افـــة جـــل التفـــوق فـــي كمـــم العـــالم المعاصـــر مـــن أن هنـــاك ســـباق دائـــر بـــين اُ اليخفـــى علـــى أحـــد أ     

تمتلــك مــن  جتمعــات بمــان عالمنــا اليــوم التقــاس فيــه قــوة المألالمجــاالت والتقــدم العلمــي واإلقتصــادي ،
التـي تكـون مصـدر دائــم و ،بل تقـاس بمـا تملكـه مـن قـوى بشــرية محصـنة بـالوعي والعلـم ،مصـادر طاقـة
نــا يبــرز الــدور الفعــال والمهــم واألساســي نتــاج ،وهوالتطــور والقــدرة الفعالــة علــى اإل بتكــارللتجديــد واإل

التقـدم والتطـور ليـه الـدول المتقدمـة مبكـرا ،وغابـت عنـه المجتمعـات العربيـة ، فإللتربية، وهـذا ماإلتفتـت 
تــاج التربيــة الســليمة التــي تتضــمن التعلــيم فــراد مــن وعــي وعلــم ومهــاره ،وكــل ذلــك نِ رهــن بمــا يتــوفر لأل

  وجدها المجتمع للنهوض والتقدم . من رموزها التي تدار ضمن مؤسسات أكواحد 
                     )١٢٠،ص٢٠١١(الموسوّي ،                                                                

ل علــى التربيــة فــي تحقيــق التقــدم والتطــور فــي شــتى عــوِّ ن  المجتمعــات المعاصــرة تُ ولهــذا نــرى أ     
مكانــات المطلوبــة لهــا ، لمواكبــة التقــدم العلمــي واإلل تفعيــل دورهــا وتقــديم الــدعم المجــاالت ، مــن خــال

التربيـة  عطى ثماره في كثير من الدول حيـث وضـفتحضارة في مختلف المجاالت ، وهذا أومسايرة ال
  )  ٣١، ص  ٢٠٠٧،  ( الحديديّ          ستقالل والتقدم .للنهوض بالمجتمع صوب اإلزدهار واإل

ن خــالل المجتمــع مــ تــوفير الحيــاة الكريمــة لجميــع مكونــاتلــى العمــل ع إلــىفالتربيــة تســعى دائمــا      
 جـــل النهـــوضتتســـابق فيـــه اُالمـــم مـــن أ ضـــحت التربيـــة ميـــداناً ، حيـــث أ نظمتهـــا المتنوعـــةمجاالتهـــا وأ

ادثـــة فـــي ثرت التربيـــة فـــي كـــل التطـــورات الحلتقـــدم فـــي عالمنـــا المعاصـــر، ولقـــد تـــأوالتطـــور ومواكبـــة ا
حداث تطـور جـدي فـي العمليـة التربويـة داخـل المؤسسـات مل على إالع إلىمجاالت الحياة، مما دعى 

  )١١،ص  ٢٠٠٧( سرايا ،                            التربوية على كافة المراحل والمستويات .
ايره ، فهـــي تمثـــل والتربيـــة الحديثـــة هـــي التـــي تتجـــاوب مـــع التغيـــرات فـــي ظـــروف المجتمـــع وتســـ     
دة ، ومحاولـة حـل المشـكالت التـي تظهــر ُتعـدالمجتمـع وحاجاتـه الم طـالع الـدائم والمسـتمر لظـروفاإل

                     )٦، ص ٢٠٠٩( السامرائّي،                                      . كل يوم في صور جديدة 
تسـاق بـين المفـردات نسـجام واإلشـاملة فـي اإلن تتصـف بـالنظرة الومن هذا نجد أن التربية يجب أ     

والعناصــر ، وٕاســتغاللها الــدقيق للمعــارف واإلمكانــات ، ولهــذا فــإن التربيــة أكثــر مــن مفهــوم وأكثــر مــن 
ورة ن موضــوعاتها تتجــاوز العنصــر الواحــد ، فهــي المســؤولة علــى تحقيــق الصــإتجــاه وأكثــر مــن فــن إل

  .  ليهي عالقاته بالمجتمع  الذي ينتمي إتؤثر فة التي ييجابالمثلى لالنسان ، والصورة اإل
                  )    ١١٩، ص  ٢٠١١( الموسوّي،                                                            
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واحي ، النفسـية ، فـي جميـع النـنسـانية هو التنمية المتكاملـة للشخصـية اإلهداف التربية ذا من ألِ       
اداته ُتعدسـوإ  مكانات المتعلم وقدراتهأقصى درجة تسمح بها إ إلىوالعقلية ، واإلجتماعية ، والجسمية ، 

  .ساهم في رقي المجتمع الذي ينتمي إليه، ويصبح بالتالي شخصية منتجة ، ومن ثم مبدعة متطورة ت
  ) ٣٧،ص  ٢٠١١( الخزاعلة وأخرون ،                                                      

قيقـة لبـرامج التربيـة القيـام بالمراجعـة الشـاملة والد إلىفع المعنيين في معظم دول العالم وهذا ما د      
هــداف المرســومة لهــا ، والعمـل علــى التركيــز علــى المتعلمـين وتنميــتهم فــي كافــة المجــاالت العلميـة واأل

لحيـــاة الجديـــدة ، وتحســـين ميـــولهم وٕاتجاهـــاتهم لـــى التعامـــل مـــع مواقـــف اوالتـــي تجعـــل مـــنهم قـــادرين ع
  )١١،ص٢٠١٠(عليان ،                 كتساب المعرفة العلمية .مساعدتهم إل إلىالعلمية إضافة 

العلـم ومهاراتـه وحـل  بتعلـيم التفكيـر وعمليـات بشـكل رئـيس اإلهتمـامعلـى  كدت التربية العلميـةوأ      
جتمـع التـي بالجوانـب القيميـة للم اإلهتمـامالجانـب الفكـري للمـتعلم ،وكـذلك  إلىالتوجه  أيالمشكالت ، 

يجادها في المتعلمين لجعلهم قادرين على العيش والتكيـف فـي عصـر سـريع إ إلىتعمل التربية العلمية 
ر حـداث تغيـإ إلـىمخطط واعي ومقصود يؤدي بالنتيجة التغير والتطور ،وهذا يتطلب منا القيام بعمل 

فــي سياسـات تربويــة تعليميــة  إلــىالســلوك التعليمــي للمـتعلم نحــو األفضــل ، واليخفــى علينـا حاجتنــا  فـي
هـدافها هـي القـدرة علـى صـنع مـتعلم واع ومفكـر وناقـد ذي مجال تدريس الفيزيـاء التـي مـن أحـد أبـرز أ

                  )١٣،ص٢٠١٠(عطااهللا ،         .جتماعيةالعلمية واإلهج علمي متين في حل مشكالت الحياة من
الســلوك للمـــتعلم نحـــو  َتعـــديلعلــى يعمـــل  وســـيلة التربيــة ، إذ ُيعـــدالتعلــيم  نوكمــا هـــو معلــوم فـــإ      

 ن لكـل جهـد علمـي البـده بسـلوك جديـد مرغـوب فيـه ، ونعـرف أيضـا أو العمل على تزويـداألفضل ، أ
  )١٨٨،ص ٢٠١١، (الموسويّ                         ن يكون له هدف تربوي يسعى لتحقيقه . أ

يلعب التعلـيم دورا حاسـما فـي العمـل علـى  والتعليم ينظر إليه بإعتباره يمثل مستقبل المجتمع ،إذ      
بنــاء  إلــىمــم ، مــن خــالل الســعي ، وتحديــد مســتقبل االُ  أبعادهــانميــة المجتمــع وتطــوير الحيــاة بكــل ت

عداده بما يتناسب مع مستجدات ا من خالل بناء المتعلم الواعي وإ المجتمع وصنع الحضارة والرقي به
  )٢٢،ص٢٠٠٧(الحوت وناهده ،                                            الحياة المعاصرة .

لمشــكالت التـــي يجــاد حلــول لإلمعــارف  ات علــى تطبيــق مالـــديها مــنيتوقــف نجــاح المجتمعــ إذ      
يهـتم نـه عيـة فـي مواجهـة تلـك المشـكالت ،إذ أتواجهها ويقف النظام التعليمي علـى رأس الـنظم االجتما

مــا مــن الجيــل كثــر معرفــة وعلبالجيــل الصــاعد والعمــل علــى جعلــه أ يضــابتنميــة المعرفــة وكــذلك يهــتم أ
هتمـــام الـــدول بـــالمنهج مـــع ، وهـــذا يفســـر إفضـــل للمجتأالـــذي ســـبقه ،وذلـــك مـــن أجـــل تحقيـــق مســـتقبل 

  )٢٤٦، ص٢٠١١، (اليمانيّ                         بصورة سليمة وفعالة . ِبنائهالمدرسي وكيفية 
عتبــار كــل هــذه التحــديات والعمــل البــد لخبــراء المنــاهج ومصــمميها األخــذ بنظــر اإلولهــذا كــان        

عــداد المــتعلم القــادر عليميــة ،مــن أجــل العمــل علــى إتطــويرهم للمنــاهج الت علــى التصــدي لهــا مــن خــالل
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تخصصــه ،مــن خــالل تصــميم  تســتيعابه فــي مجــاالة التطــور المتســارع ، والعمــل علــى إعلــى مجــارا
  منهج يهتم بتنمية قدراته ومهاراته في التفكير والتحليل المنطقي .

  )١١،ص٢٠١١، عفتو  ينيّ (الشرب                                                             
مســتويات نظمــة التربويــة وعلــى الن المــواد الدراســية  المهمــة فــي األمنــاهج العلــوم هــي مــ عــدتُ و       

مـم وتطورهـا ، وهـذا مـا تنبهـت همية لكونها تساهم مساهمة فعالة  فـي تقـدم االُ العالمية ، وتنبع هذه األ
سـاليب وطرائـق لـوم وتطويرهـا ، والبحـث عـن أهج العمنـا تقـدم إلـىه الدول المتقدمة سـريعا ، فسـعت  ل

تدريس حديثـة ومتنوعـة للتعلـيم تسـاهم بفعاليـة فـي تحسـين تحصـيل المتعلمـين وميـولهم ودافعيـتهم نحـو 
  ) ٧٥،ص ٢٠١١وسليمان ، (امبو سعيديّ                                              التعلم . 

طلوبـة عـداد الشخصـية المهامات والفاعلية الكبيرة لها في إسوقد إكتسبت هذه األهمية الكبيرة لإل      
ـــه وقدراتـــه العقليـــة ومهاراتـــه مـــن أتجاهاللمـــتعلم والعمـــل علـــى تنميـــة إ جـــل مواجهـــة تحـــديات  الحيـــاة ت

  )٢١،ص٢٠١٣واحمد ،  (الباويّ                                            ومشاكلها المتزايدة .
مجـرد  ُيعـدن التعليم بمفهومه العام وتدريس العلـوم بمفهومـه الخـاص لـم ربيون أاء التويؤكد الخبر       

يهـتم بنمـو  علمية للمتعلمين من خـالل حفظهـا وٕاسـترجاعها بـل أبعـد مـن ذلـك بكثيـر ، إذنقل المعرفة ال
المــتعلم مــن الجانــب العقلــي والمهــاري والوجــداني والعمــل علــى تكامــل شخصــيته مــن مختلــف جوانبهــا 

  هو تعليم المتعلم كيف يفكر . األساسيةمهمة التدريس للعلوم  ،فأصبحت 
  ) ١٣٣،ص٢٠٠٨(زيتون ،                                                                       

الــدول أكــدت  ،إذم العلــوم هــو علــم الفيزيــاء ُيعــد بحــق أمــن فــروع العلــوم المهمــة والفعالــة الــذي و        
كثيـرا لتـوفير أفضـل  جتهـدواهذا العلم في نفوس المتعلمين ، وإ هميته فعملت على تعزيز أ إلىالمتقدمة 

عـداد العلمـاء الـذين بهـدف التواصـل واإلسـتمرار وإ جيال المتتابعـة لأل ساليب لنقل هذا العلمالطرائق واأل
                    )١٦،ص٢٠٠٦(عبد السالم ،     فضل للمجتمع .وبالتالي حياة أ اإلكتشافاتيد من يسهمون بمز 

ا فـي نـا ،وخصوصـبنائأ التعليميـة التـي يدرسـها ن نعيد النظر في المواداليوم من أولذلك البد لنا       
علـى تدريسـها هميـة قصـوى ،لتحـل محلهـا مـادة علميـة عصـرية ،والعمـل مجال الفيزيـاء لمـا يمثـل مـن أ

تعلم ،وبنــاء الطريقــة ســاليب تدريســية حديثــة تســاعد علــى تنميــة التفكيــر لــدى المــارســنا بطرائــق وأفــي مد
  )٩،ص ٢٠١٠(عريفج ،                  ذهانهم لمواجهة المشكالت بصورة سليمة .أالعلمية في 

ظمة فـي جراءات الفعالة والمنتوظيف عدد من اإل إلىولتحقيق األهداف المرجوة للتعلم ، نحتاج       
سـاليب تـدريس مالئمـة ، بحيـث تـوفر لنـا ليم ، والتي من بينها العمـل علـى إختيـار طرائـق وأعملية التع

                   )٨٣،ص٢٠٠٧(الزغول وشاكر ،       الجهد والوقت ، وتنتج تعلم مرغوب فيه لدى المتعلمين . 
 هدافــه المرســومة فهــي حلقــة الوصــل بــينس الوســيلة لتحقيــق محتــوى المــنهج وأئــق التــدريطرا ُتعــدو     

  )١٦،ص٢٠٠٠(جامل ،      خراج المنهج لحيز التنفيذ ونجاحه .المتعلم والمنهج ،ويعتمد عليها إ
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الطريقــة  ُتعــد نهــافــي تعلــيم العلــوم ،وذلــك إل هميــة كأهميــة المــنهج نفســه وبالــذاتبــل إنهــا تمتلــك أ    
عـداد متعلمـين هـادفين وفـاعلين هـا ،فالطريقـة المناسـبة تعمـل علـى إهداف المخطـط لمثلى لتحقيق األال

   كسابهم القدرة على التحكم بالعمليات المعرفية والتفكير في المشكالت التي يواجهونها وحلها .من إ
  )١٦،ص ٢٠١٦،(العمرانّي                                                                 

ن يكتـب من غير الممكـن لطريقـة فعالـة وجيـدة أفطرائق التدريس وجدت لخدمة المحتوى الدراسي ف    
لهــا النجــاح مــن دون وجــود محتــوى دراســي مــنظم وممتــاز ،فجودتهــا اليعــوض فقــر المحتــوى ،وكــذلك 

ل أحدهما األخر مـن وبالتالي الطريقة والمحتوى يكمجودة المحتوى الدراسي اليسد الخلل في الطريقة ،
  )٢٦،ص ٢٠٠٠ويوسف ، (الحصريّ                             جل نجاح العملية التعليمية .  أ

الفـروق الفرديـة بــين دة فـي التـدريس يسـاعد المـدرس علـى مراعـاة عـدتسـاليب مفإسـتخدام طرائـق وأ     
درســين الــذين يســتخدمون ســلوب هــو الــذي يميــز المــدرس الكفــوء عــن غيــره مــن المن اإلالمتعلمــين ،وأ

ســلوب وهــذا يعتمــد علــى المــدرس وشخصــيته إيــذ الطريقــة بــأكثر مــن نفــس الطريقــة ، ولهــذا يمكــن تنف
  )١٥٩-١٥٨،ص ٢٠٠٠(جامل ،                                        والجهد المبذول منه .

والمراجــع ،  ،لكتــبا يم ،فأحســنهميتــه فــي عمليــة التعلــأومــن ذلــك يتضــح دور المــدرس الجلــي و      
هميتهــا الكبــرى قــد ال تســتطيع تحقيــق غايتهــا المنشــودة نشــطة التعليميــة علــى أواأل،والبــرامج المدرســية 

ت تعليميـة لـدى خبـرا إلـىمـور داد الجيـد لترجمـة كـل هـذه األعـيكن مدرس العلوم مؤهال ومعـدا اإل مالم
  )٢١٩،ص ٢٠٠٧(زيتون ،        ية  .مكانية التنويع للنماذج والطرائق التدريسالمتعلمين ،وعنده إ

تجاهــات الحديثــة فــي مجــال المنــاهج ي كأحــد اإلإلتقــانم انمــوذج الــتعلومــن بــين هــذه النمــاذج هــو أ    
  )١٦٥،ص ٢٠١١( علي ،                                                     وطرائق التدريس .

يــة بـين المتعلمــين بصــورة منهجيـة منظمــة ،ويعمــل نمــوذج تعليمـي يراعــي مبــدأ الفـروق الفردأ وهـو     
عمليــة  ، فهــو إلتقــانالمســتوى المحــدد مــن ا إلــىه كبيــرة مــن المتعلمــين مــن الوصــول علــى تمكــين نســب

جـراءات التفريـد كعـالج ثم بعـد ذلـك تتخـذ إ والً تعليم جماعية بداية األمر ، حيث يبدأ المدرس بالتعليم أ
  )٤٩٠،ص ٢٠٠٦(عبد السالم ،                                                      بعدي .

حتماليـة بلـوغ لـى تقـديم طريقـة ممتعـة ومحكمـة مـن أجـل زيـادة إي عإلتقانالتعلم ا انموذج إذ يعمل     
وى علـى مسـتأ إلـىلدراسية ، ومحاولـة وصـول المـتعلم المادة ا إلتقانمعظم المتعلمين للمستوى المحدد 

نـــه نمـــط تدريســـي مـــنظم ، ويقـــدم العـــون للمتعلمـــين عنـــدما يواجهـــون م ،وذلـــك إلمـــن القـــدرة علـــى الـــتعل
  ) ١٨٩،ص ٢٠٠٦، (الربيعيّ                      الصعوبات المختلفة في الوقت والمكان المناسب .

ذ الـدرس ،ويجعـل المـتعلم ن المدرس والمتعلم يشاركان في تنفيـي أإلتقانالتعلم ا انموذج ومن مزايا     
ســتنفار لــربط معلومــات ســابقة بمعلومــات الــدرس الجديــدة ، وتنمــي عنــد المــتعلم عــدد مــن لــة إفــي حا

الحديثـة ي ينسـجم مـع النظريـات إلتقـانالفرديـة بـين المتعلمـين ،والـتعلم مهارات التفكير وتراعي الفروق ا
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اد تعدسـاإل  زيـادة إلـىيـؤدي  والمـتعلم ممـا بـين المعلـميجـابي إوجـود تفاعـل  التي تؤكـد علـى في التعليم
  ) ١٧٦،ص٢٠١٦(زاير وسماء ،                                              للتعلم لدى المتعلم .

فشـــل ، ويزيـــد الدافعيـــة للمـــتعلم ، إذ إن ي يفســـر العالقـــة بـــين النجـــاح والإلتقـــانالـــتعلم اانمـــوذج  و     
لـى زيـادة خبرتـه والشـعور بالمسـؤولية نجـاز ، والعمـل عالمتعلم يقوم بالبحث عن األخطاء كلما تقدم اإل

مع السيطرة الكاملة على الوحدات التعليمية بعد صعوبتها بالبداية ،مما يولد عند المتعلم قناعـة ورغبـة 
  )١٩٢،ص٢٠٠٦، (الربيعيّ                                       في بذل الكثير من الجهد للتعلم .

يعمـل علـى رفـع مسـتويات  فـي التـدريس ، إذ امميزات ماجعله مهمي من الإلتقانلتعلم االنموذج او      
المتعلمين في التحصيل فـي المـواد الدراسـية التـي تـدرس بـه ،ومسـاعدة المعلـم فـي تشـخيص صـعوبات 

                   التعلم لدى المتعلمين ، ورفع مستوى مهارات التعلم لديهم وزيادة خبراتهم التعليمية وثقتهم بأنفسهم .
  )٢٥٩،ص ٢٠١٦(عطية ،                                                                

ن لـه تـأثيرات إيجابيـة علـى المحصـالت اإلنفعاليـة للمتعلمـين وإ  يإلتقـانالـتعلم ا بانموذج والتدريس     
ين الــذين يتعلمــون وفقــا أثيره علــى المحصــالت المعرفيــة ،فــالمتعلمكــان هــذا التــأثير اليعــادل فــي قوتــه تــ

هميــة المــادة الدراســية ومحاولــة بــذل جهــد كبيــر يشــعرون بأ للمــادة الدراســية ، إذ ي يميلــونإلتقــانللــتعلم ا
  )٣٢٥،ص ٢٠١٦، (الفتليّ               في دراستها ،وتحمل المسؤولية الشخصية في تحملها. جداً 

ساليب العالجية المالئمـة ي فعاال في التدريس هو إستخدامه األإلتقانالتعلم ا انموذج وٕان مايجعل     
وذلــك بعــد تشــخيص المــدرس لصــعوبات الــتعلم لــدى طالبــه ،حيــث يعمــل علــى تنويــع طــرق المعالجــة 

صــفحات محــددة مــن الكتــاب المدرســي ،والتعلــيم بشــكل وقــراءة  ،فبعضــها فــردي مثــل الواجبــات البيتيــة
طرائـــق متنوعـــة فـــي  ســـتعمالرية وســـمعية ،وكـــذلك قيـــام المـــدرس بإوعـــروض بصـــيرة ،مجموعـــات صـــغ

                 )     ١٩،ص ٢٠١٠(القواقنة ،                                                        التدريس .
يعــين  لكونــه منحــى جديــد ي فــي عمليــة التربيــة والتعلــيمإلتقــانلــتعلم اا النمــوذج وهنــاك أهميــة كبيــرة     

هـداف المحـددة ، والعمـل علـى مسـاعدة المـتعلم للعمـل بسـرعته األ  المتعلمين أو معظمهم على تحقيـق
درجــة  إلــىوالقــدرة لديــه للوصــول وتطــوير المبــادرة الذاتيــة ، الخاصــة عبــر الوحــدات الدراســية المتتاليــة

  )٣،ص٢٠٠٠(عودة ،                                                          ة . المحدد إلتقانا
ي هـو محاولـة معالجـة نقـاط إلتقـان) إن ظهـور الـتعلم اTorshenويرى المربي االمريكي تورشن (     

دون المسـتوى المطلـوب  ونُيعـدبها ونتائجهـا ،فـالمتعلمون سـاليالقصور في طرائق التـدريس مـن حيـث أ
للـتعلم أو لـم يتعلمـوا  األساسـيةخرى لم يتعلموا المهارات نهم خالل تعلمهم بالطرائق االُ ل علية إللمعوَّ وا

  لها . إلتقاندرجة ا إلىللتعلم أو لم يحصلوا عليها ولم يصلوا  األساسيةالمهارات 
                      )١٠،ص٢٠٠٦(الفالح ،                                                                    

مـاكن لتقـدم الحاصـل لنتـائج المتعلمـين بأي ،وذلـك بسـبب اإلتقـانوأكد البـاحثون علـى أهميـة الـتعلم ا    
ـــيم ، إتعمـــل علـــى تحســـداة جيـــدة مـــواد دراســـية متنوعـــة ، ممـــا جعلهـــا أدة ،وفـــي عـــدتم ذ تـــوفر ين التعل
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 إلتقـانمسـتوى ا إلـىيب العالجية الالزمة التي تعمل إليصـالهم ساللمتعلمين ذوي المستوى المتدني األل
  التدريس .بين المتعلمين بغض النظر عن الطريقة المستخدمة في  ، وتراعي الفروق الفردية

                     )٧٤،ص٢٠١٤(زاير وأخرون ،                                                              
لمدرسـة يجاد الحلول المناسبة للمشاكل النظرية والعملية التـي تواجـه المتعلمـين داخـل الذا يتوجب إ    

اوز لــى تجــســاليب تعمــل عيتطلــب البحــث المســتمر عــن طرائــق وأ ســتمرار ممــاوالمجتمــع التــي تتجــدد بإ
ي المســتقبل ممــا يتــيح لهــم حتماليــة ظهورهــا فــالعقبــات والصــعوبات التــي تقــف أمــامهم فــي الحاضــر وإ 

  )  Lackney,1998,p:207(                                         رتقاء والتقدم .فرصة لإل
لنوع من الـتعلم مـن قق هذا امكانية تهيئة الظروف المالئمة في المدارس قد يحويرى الباحث أن إ     

عـدادهم وتـأهيلهم لتطبيقـه داخـل لحصص المطلوبة وتهيئة المدرسـين وإ وا المالئم حتوىعداد المخالل إ
ن الصـــف ولـــو عـــن طريـــق البـــدء بـــبعض مبادئـــه،وذلك لمـــا يمثلـــه فـــي رفـــع المســـتوى العلمـــي للمتعلمـــي

متعلمـــين أنفســـهم إذ ســـرة والمجتمـــع واللأل صـــبح مطلبـــا رئيســـاً والحصـــول علـــى تحصـــيل عـــالي والـــذي أ
جـــزاء الدرجـــة فـــي تعيـــين وجهـــة القبـــول فـــي الجامعـــات وبالتـــالي تحديـــد المســـتقبل نالحـــظ اليـــوم تـــأثير أ

  والنجاح في الحياة االجتماعية   .  
وجــود عــدد مــن الســلوكات الفكريــة الذكيــة التــي  إلــىبــداع  شــير الخبــراء فــي مجــال التفكيــر واإلوي      

ين المدرسـ وع المعرفيـة بشـكل متسـاوي ،ويمكـن إسـتعمالها مـن ي كافة الفر يمكن العمل على تطبيقها ف
                   )١٥،ص٢٠١٥(الطريحّي وحيدر،   التي تسمى عادات العقل  .كافة عمار لمراحل واألوالمتعلمين ل

،فتنميـــة العـــادات العقليـــة يعنـــي مـــة والجديـــدة موضـــوع عـــادات العقـــل مـــن المواضـــيع المه ُيعـــدو       
تعمـــل علـــى تقـــديم المســـاعدة للمـــتعلم علـــى  ت تفكيـــر ســـليمة لـــدى المتعلمـــين ،إذبتنميـــة عـــادا اإلهتمـــام

تقدمـــه  عقليـــة ومـــن ثُـــميضـــا علـــى تنميـــة قدراتـــه الســـهولة ، وتســـاعده أمواجهـــة المشـــكالت بكـــل يســـر و 
تفكيــره وقدراتــه العقليــة فــي  ســتعمالتعلم مطلــوب منــه إكيــر متطــورة ،فــالمكســابه مهــارات تفالعلمــي ، وإ 

  موقف محدد .لاليومية ، وليس  الحياةجميع المواقف بحيث تصبح عادة لديه في 
  )٥،ص ٢٠١٣(القواس ،                                                                         

يـة مـتالكهم القـدرة علـى تنظـيم العمليـات العقلإ إلـىمـين العـادات العقليـة لـدى المتعل وتـؤدي تنميـة      
ولويــات المناســب لهــذه العمليــات ، ممــا يســاعد فــي تصــحيح المســار وتربيتهــا، ومــن ثــم وضــع نظــام األ

  )  ١١،ص ٢٠٠٥(عمور ،                                                       في هذه الحياة . 
لفعلي داء اى األداء بصورة أفضل بكثير من األالعقلية  المتعلمين عل ن تساعد العاداتويمكن أ      

اإليجابيـات والسـلبيات  إلىلإليجابيات والسلبيات، وٕاستكشاف الخيارات ومحاولة النظر من خالل النظر 
ضـحت ضـرورة تربويـة ذا إن العـادات العقليـة أتفكير المطلـوب بكـل سـهولة ، ِلـظهار ال، والعمل على إ

  )١١،ص٢٠١٥، وحيدر (الطريحيّ                                                          .
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التفكيـر ، وذلـك ممـا يـؤدي  إلـىعادات العقلية تولد لدى الفرد اإلحسـاس بالسـيطرة الداعيـة ن الأل      
لمتعلمـين ر لـدى البـارز والمـؤثِ داء والثقة بالنفس ،وتعمل العادات العقلية الدور اتحسين مستوى األ إلى
  دائها من دونها على نحو فعال .عاليات والتكيفات ، التي اليمكن أداء الفأفي 

  ) ١١٧،ص١٩٩٩(الزيود ،                                                                       
دات جــل تطــوير عــاالهــدف مــن التعلــيم العمــل علــى دعــم أنفســنا والبــاقين ألن يكــون ولــذلك يجــب أ    

ة ،وهــي قــوة توجهنــا نحــو الســلوك فضــل ضــمن العــادات الشخصــيالعقــل وتطويرهــا وٕادخالهــا بصــورة أ
ســـتقامة األســـاس لإلخـــذت كمجموعـــة ،وهـــي الحجـــر أاألصـــلي الصـــحيح والمتطـــابق أخالقيـــا فـــي حـــال 

  ولية نحو التكامل في الحياة .لقرار المنظم ،وتمثل المركبات األوصنع ا
  ) ٤٧،ص١،ج٢٠١٥(كوستا وكاليك ،                                                            

يا فكارهم وطـرحهم لألسـئلة والقضـابداع من خالل تعبيرهم عن أوهي توفر الفرصة للمتعلمين لإل      
تـي يعرفهـا المـتعلم ،بـل كيـف جابـات الصـحيحة فقـط الد اإلعـدتب اإلهتمـامالمرتبطة بحيـاتهم ،والينصـب 

عنــدما اليكــون الجــواب لديــه حاضــرا مــن خــالل قــدرة المــتعلم علــى إنتــاج المعرفــة تصــرف ن ييمكــن أ
                    )٢٨٧،ص ٢٠٠٧(أبورياش وزهرية ،                    والتذكر . سترجاع وليس القدرة على اإل

داء لـدى المتعلمـين فـي مراحـل التعلـيم كافـة ،لـذا عالقـة بـاألغيـرات المهمـة التـي لهـا مـن المت ُتعدو      
هميــة العمــل بتعلــيم عــادات العقــل ، اســات فــي بدايــة القــرن الجديــد علــى أنالحــظ تأكيــد كثيــر مــن الدر 

وتقويتهــا ،ومناقشــتها مــع المتعلمــين ، وتقويمهــا والتفكيــر فيهــا وتشــجيع المتعلمــين علــى التمســك بهــا ، 
  )٥٨،ص ٢٠١٥، (الرابغيّ                            هم العقلية وذاتهم .حتى تصبح جزءا من بنيت

و تنميـة عـادات العقـل لـدى المـتعلم الـذي يـأتي مـن بيـت أومن الضروريات التربوية  العمل علـى      
مـا حتماليـة كبيـرة لشـعور هـؤالء المتعلمـين بـالفراغ ،وتـراهم ربَّ قيمة لعادات العقل فيها ،فهناك إمدرسة ال

                    )Costa&Kallick,2009,p:201( ستخدام عادات العقل .بدون المقاومة لدعوات المدرسين إلي
د تـــؤثر فـــي كـــل شـــىء يعملونـــه ،وعنـــد فـــرا) أن العـــادات العقليـــة لألMarzanoويعتقـــد مـــارزانو (     

عــن تعلــم فيــه نــوع مــن الضــعف بغــض النظــر  إلــىيــة ضــعيفة تــؤدي عــادة د لعــادات عقلمــتالك الفــر إ
             لم ينمي عادات عقل قوية . ذايصبح المتعلم الماهر غير فعال إمستواه في القدرة والمهاره ،إذ 

  ) ١٢١،ص٢٠٠٥(قطامّي وأميمة ،                                                              
 ) فيشبه عـادات العقـل بالحبـل الـذي نسـج خيوطـه فـي كـل يـوم حتـىHoresmanوريسمان (ما هأ    

ذات تتـابع يؤمـل نه يصف عادات العقل بأنها عملية تطورية يصبح سميكا ويصعب قطعه ،ومن ثم فإ
  )٦٦،ص٢٠٠٨(نوفل ،             فكار .حل المشكالت وٕانتاج األ إلىمنها في النهاية ان تقود 

الباحث اهمية كبيرة لعـادات العقـل فـي حيـاة المتعلمـين مـن خـالل تنميـة التفكيـر السـليم  ولما سبق يرى
والعمــل علــى تنظــيم العمليــات العقليــة ،وتقــديمها المســاعدة للمتعلمــين عنــد مواجهــة المشــكالت ،واالداء 
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ام بهـا بصورة افضـل عنـد المتعلمـين الـذين يملكـون العـادات العقليـة ،لـذلك كـان البـد مـن تفعيـل االهتمـ
   في مدارسنا .ومحاولة غرسها لدى المتعلمين 

  تية :بالنقاط اآلهمية البحث ز أوبالنظر لما تقدم يمكن للباحث أن يوجِ    
ن هــــذا إ فــــي التحصــــيل وعــــادات العقــــل ، إذ ي وفاعليتــــهإلتقــــانتناول البحــــث أنمــــوذج الــــتعلم اســــي -١
علــى حــد علــم  ســابقاً  يــرات المــذكوره مجتمعتــاً درس المتغدرس فــي الفيزيــاء ســابقا و لــم تُــنمــوذج لــم ُيــاأل

  الباحث .
عداديـة الـذي قـد يسـهم فـي ء للمرحلـة اإلنموذج تـدريس لمـادة الفيزيـاي بوصفه أإلتقانأهمية التعلم ا -٢

  زيادة التحصيل في مادة الفيزياء وتنمية عادات العقل لدى الطالب .
هتمــام وتوصــيات لمتغيــرين التــابعين مــع إالمســتقل وايتماشــى البحــث الحــالي مــن حيــث متغيــره  قــد -٣

  وزارة التربية العراقية لتطوير طرائق التدريس وتحديثها .
عداديــة وعــدد وضــوعات مــادة الفيزيــاء للمرحلــة اإلمل عــادة النظــر إ إلــىالحــالي البحــث  قــد يســاعد -٤

  ريس.ي في التدإلتقانها ومحاولة جعلها مالئمة لتطبيق أنموذج التعلم االحصص الموضوعة ل
عـادات العقـل لـدى طـالب المرحلـة اإلعداديـة  غـرس إلـىيبين البحث الحـالي ضـرورة اإللتفـات قد  -٥
  همية هذه المرحلة ولمساعدة الطالب في مواجهة الكم المعرفي الكبير برؤية متفحصة ومنتجة .أل
ثين فــي تــدريس احـالمهتمــين والبــ همنــ قــد يســتفاد مــادة الفيزيــاء الــذيبنــاء مقيــاس لعــادات العقــل فــي -٦

  الفيزياء .
دريس العلـوم وخاصـة هـداف تـيؤكد البحـث الحـالي علـى أهميـة التحصـيل لكونـه هـدفا أساسـيا مـن أ-٧

شـرا سـتيعاب المتعلمـين لمواضـيع الفيزيـاء ،وممـا يجعلـه مؤ أحد المؤشرات لبيـان مـدى إ ُيعدالفيزياء ،إذ 
  و فشلها .على نجاح العملية التعليمية أ

تقــان الطالــب للموضــوعات الفيزيائيــة المدروســة لمــا تشــكله مــن حــالي علــى أهميــة إيؤكــد البحــث ال -٨
  قاعدة متينة وصلبة للموضوعات الجديدة وتأكيد ترابط السابق بالالحق .

ركـان العلـوم لهـا طبيعتهـا المتميـزه مـن أ سـاسبين البحث الحالي على أهمية الفيزيـاء بكونهـا ركـن أ-٩
سـاليب طرائـق وأسـتعمال عات ،والتي يمكن جعلها أكثر فعاليـة وذلـك بإور المجتمودورها الفعال في تط
  حديثة في التدريس .

عداد المتعلمين وتهيئتهم للفـرعين ع العلمي بكونها تمثل القاعدة األساس إلهمية مرحلة الرابيبين أ-١٠
  االحيائي والتطبيقي . 
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      The Aims of the Researchهداف البحث أ -ثالثا :
  -يهدف البحث الحالي التعرف على :      
ي فـــي تحصـــيل مـــادة الفيزيـــاء لـــدى طـــالب الصـــف الرابـــع إلتقـــانالـــتعلم اأنموذج فاعليـــة التـــدريس بـــ-١

 العلمي .
الب الصــف ـلــدى طــ فــي مــادة الفيزيــاء ي فــي عــادات العقــلإلتقــانالــتعلم اأنموذج فاعليــة التــدريس بــ-٢

  الرابع العلمي .
     Research Hypothesesفرضيتا البحث  -رابعا :

  تيتان:ع الباحث الفرضيتان الصفريتان اآلسئلة وضالبحث واإلجابة على األ يللتحقق من هدف     
مجموعــة ) بــين متوســط درجــات طــالب ال٠،٠٥حصــائية عنــد مســتوى ( رق ذو داللــة إال يوجــد فــ-١

لضـابطة الب المجموعة اـط ي ومتوسط درجاتإلتقانالتجريبية الذين يدرسون بإستخدام أنموذج التعلم ا
 عتيادية في تحصيل الفيزياء .الذين يدرسون بالطريقة اإل

مجموعـة ) بين متوسط درجات طالب ال٠،٠٥حصائية عند مستوى داللة (ال يوجد فرق ذو داللة إ-٢
ي وبـــين متوســـط درجـــات طـــالب المجموعـــة إلتقـــانالتجريبيـــة الـــذين يدرســـون بإســـتخدام أنمـــوذج الـــتعلم ا

  عتيادية في عادات العقل .لذين يدرسون بالطريقة اإللضابطة اا
 Research Limitationsحدود البحث     -خامسا :

  يتحدد البحث الحالي بـ :      
عداديــة الحكوميــة النهاريــة  التابعــة للمديريــة العامــة لصــف الرابــع العلمــي فــي المــدارس اإلطــالب ا-١

 .لتربية كربالء المقدسة / قضاء المركز 
 . ٢٠١٧ – ٢٠١٦ورس الثاني للعام الدراسي  الك-٢
  . ٢٠١٦) من كتاب الفيزياء للصف الرابع العلمي الطبعة السادسة ، ٩،  ٨،  ٧، ٦الفصول ( -٣

 Definition of the Termsتحديد المصطلحات     -سادسا :
                                       فها كل من :وعرَّ Effectiveness: الفاعلية   -١
را عتبارهــا متغيــمعالجــة التجريبيــة ،بإثــر الــذي تحدثــة الاأل مقــدار ˝) بأنهــا : ٢٠٠٣وزينــب ،(شــحاتة -

  )٢٣٠،ص٢٠٠٣ة وزينب ،(شحاتَ  .                      ˝حداها مستقال في المتغيرات التابعة أو إ
البعــدي والتطبيــق  حصــائيا بــين التطبيــق القبلــيإ الــدال التــأثير حجــم˝) بأنهــا : ٢٠٠٦بــو منــديل ،(أ-
  )١٩،ص٢٠٠٦بو منديل ،(أ                      .         ˝ار المصمم لقياس حجم التأثير ختبإلل

  وعرفها الباحث اجرائيا بأنها:
االنجاز االيجابي الذي يحققه انموذج التعلم اإلتقاني في التحصيل وعادات العقل لدى طـالب الصـف 

  كن التعرف عليه احصائيا .الرابع العلمي بمادة الفيزياء ،ويم
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 فه كل من:عرَّ :    Teachingالتدريس  -٢
جـراءات والنشـاطات التعليميـة المقصـودة التـي يتفاعـل إلا مجموعـة ˝) بأنـه : ٤٧،ص٢٠١١، (بدويّ -
هـداف محـدده مسـبقا من أجل تيسير عملية تعليمهم في ضـوء أ ا المعلم مع مجموعة من المتعلمينفيه
 )٤٧،ص ٢٠١١، (بدويّ                                                  .                  ˝
التفاعـل  جـل مـن أ المسـاعدة للمتعلمـين تقـديم جراءات متنوعة مـن شـأنهاإ ˝) بأنه :٢٠٠١٦(زاير ، -

تغراق فــي هــذا ســمــن حواســهم فــي هــذا التفاعــل ، واإل كثــر مــن حاســةٕاشــراك أمــع الموقــف التعليمــي ، و 
  )٢٠،ص٢٠١٦(زاير ،                           .             ˝و ضجر ملل أ الموقف من غير

  -فه كل من :عرَّ :     Modelنموذج  األ -٣
ات سـتعمالها فـي تنظـيم عمـل المـدرس ومهامـه مـن مـواد وخبـر إ يمكن خطه ˝بأنه : ) ٢٠٠٧(سرايا ،-

 )٦٥،ص٢٠٠٧(سرايا ،                                                  . ˝تعليمية تدريسية 
ســــتراتيجيات التــــي يوظفهــــا المــــدرس فــــي المواقــــف التدريســــية، إلا ˝ -) بانــــه : ٢٠١٣( العجــــرش ، -

مـوذج وتحـدد نيقـوم عليهـا األ فتراضـاتإ إلـىج تعلمية لدى الطالب يستند فيهـا الهدف منها تحقيق نوات
 )  ٢٠، ص  ٢٠١٣( العجرش ،              .  ˝سلوب التقديم المناسب دور المدرس والطالب وإ 

ـــه : ٢٠١٦يـــر وســـماء ،(زا- ـــم وأ مجموعـــة˝) بأن ـــار المحتـــوى المالئ اليب ســـإســـتراتيجيات تتعلـــق بإختي
  .˝ساليب التقويم المالئمة اثارة الدافعية عند المتعلمين وأ جراءاتالتدريس المالئمة وطرائقه وإ 

  )١٣٨-١٣٧،ص ٢٠١٦( زاير وسماء ،                                                         
    -فه كل من :عرَّ : Model    Mastery Learning  ي   إلتقانالتعلم اانموذج  -٤
د المتعلمـين نواع التعلم ينفذ داخل قاعة الـدرس يعتمـد فكـرة تزويـأ من نوع˝) بأنه: ٢٠٠٥و (الهويديّ -

خــرى إال بعــد أ إلــىم باإلنتقــال مــن مرحلــة محــددة مســبقا واليســمح للمــتعلهــداف بوحــدات تعليميــة لهــا أ
 إلـىول و مـواد عالجيـة تسـاعده فـي الوصـيزود بمـادة أ إلتقانذا لم يتمكن من اإتقانه الوحدة السابقة وإ 
 )٤١٣، ص٢٠١٥،نقال عن (عطية                            .˝ إلتقانالمستوى المطلوب من ا

لــتعلم فــي نمــوذج تعلــم يعــالج مــواد ااعتمــاد تحقــق بإنــواع الــتعلم يأ مــن نــوع˝) أنــه : ٢٠١٦(عطيــة،-
حــق بحيــث اليســمح هــداف محــددة مســبقا يؤســس الســابق منهــا لــتعلم الالصــورة وحــدات صــغيرة ذوات أ

  .  ˝ن الوحدة السابقة وحدة تليها مالم يتقِ  إلىللمتعلم فيها أن ينتقل من وحدة 
  ) ٢٥٥،ص٢٠١٦طية ،(ع                                                                       

نمـوذج تعليمـي يراعـي مبـدأ الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين بصـورة أ هـو انـه : )٢٠٠٦(عبد السـالم،- 
منهجية منظمة ،ويعمل على تمكين نسبه كبيرة من المتعلمـين مـن الوصـول إلـى المسـتوى المحـدد مـن 

ر ، حيــث يبــدأ المــدرس بــالتعليم أوًال ثــم بعــد ذلــك تتخــذ اإلتقــان ، فهــو عمليــة تعلــيم جماعيــة بدايــة األمــ
  )٤٩٠،ص ٢٠٠٦(عبد السالم ،                                   إجراءات التفريد كعالج بعدي .
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  ) ٢٠٠٥، الباحث مع تعريف (الهويديّ ي : يتفق إلتقانالتعريف النظري للتعلم ا
  جرائي:التعريف اإل     

الصــف الرابــع العلمــي (عينــة البحــث) فصــول الفيزيــاء المقــرره ويتكــون مــن انمــوذج تعليمــي لتــدريس  
تحديـــد حـــد  تقســـيم للمحتـــوى الدراســـي وتصـــميم اختبـــار مـــوجز لكـــل موضـــوع و مـــن خطـــواتمجموعـــة 

ٕاعطـائهم ) ، وتـدريس جمـاعي ،بأهـداف محـددة ،و %٨٠بــ(اليه معظم الطـالب ن يصل يجب أ إلتقانل
ة الراجعــــة ســــاليب عالجيــــة ،منهــــا التغذيــــ،يتبعــــه أ للتشــــخيص فــــي نهايــــة كــــل درس لمــــوجزختبــــار ااإل

الدرس الالحق فقـط  ختبار في بدايةومن ثم إ ة غير المتقنةضافية وتلخيص للمادالمكتوبة ،والقراءة اإل
نتقـال للـدرس الجديـد قبـل اإل إلتقـانالمقرر للتأكد من ا إلتقانفي الفقرات اإلختبارية التي لم تحقق حد ا

            .                                                                                                    
  -فه كل من :عرَّ :     Achievementالتحصيل  -٥
ليــه يصــل إو مســتوى النجــاح الــذي لم أالمــتع كتســاب التــي يحققهــاإلا درجــة ˝) بأنــه : ٢٠٠٠(عــالم ،-

  ) ٣٠٥ص ٢٠٠٠(عالم ،                                                     . ˝في مادة دراسية.
كــاديمي النــاتج مــن عمليــة داء الفعلــي للمــتعلم فــي المجــال األاأل مســتوى ˝) بانــه :٢٠١١، (الجاللــيّ -

               ˝ختبارات تحصيلية مقننة على إ جاباتإلليه من خالل اطالب ونستدل عالنشاط العقلي المعرفي لل
                 )٢٥،ص٢٠١١(الجاللّي،                                                                    

جرائيــــا :محصــــلة المعــــارف والخبــــرات الفيزيائيــــة التــــي يحصــــل عليهــــا طــــالب فــــه الباحــــث إرِّ ويع     
الـــدرجات التـــي يحصـــلون عليهـــا فـــي تي البحـــث بعـــد مـــرور تجربـــة البحـــث المحـــددة ،وتمثـــل بمجمـــوع

  غراض البحث .التحصيلي المعد من قبل الباحث إل ختباراإل
  -فها كل من :عرَّ :   Habits of Mindعادات العقل  -٦
-)Costa & Kallick ,2000: ات عمليــنمــاط مــن الســلوك الــذكي تــدير وتــنظم وترتــب الأ˝) بأنهــا

تأمـل  إلـىط معينـة مـن المشـكالت التـي تحتـاج نمـاأ إلـىالعقلية ،وتتكون من خـالل إسـتجابات المـتعلم 
عـادات يسـتخدمها عنـد مواجهـة المواقـف  إلـىسـتجابات بفعـل التكـرار والتـدريب وتفكير ،تتحول هذه اال

  )Costa &Kallick,2000,p8(        .                                    ˝المشكلة بسرعة 
-)Costa &Kallick,2007: خلــق األفكــار  إلــىتتابعيــة وتطوريــة تــؤدي بالنتيجــة  عمليــة ˝) بأنهــا

فــي تصــرفاته العقليــة حســب ميولــه  نتقائيــاجاهــات وقــيم وميــول ويكــون المــتعلم إتواإلبتكــار ،وتتضــمن إ
 )Costa & Kallick ,2007, p:28(             .                           ˝يمه تجاهاته وقِ وإ 
ــ- ــتجاهــات والمهــارات والقــيم التــي تُ اإل مــن مجموعــة ˝) بأنهــا : ٢٠٠٨ل ،(نوف لمــتعلم مــن بنــاء ن امكِّ

ت التي يتعرض لها ، ممـا يـؤدي داء والسلوكات الذكية ،مبنية على المنبهات والمثيراتفضيالت من األ
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ســلوك بفاعليــة كبيــرة والمداومــة و تطبيــق مــن مجموعــة خيــارات لمواجهــة مشــكلة أنتقــاء ســلوك إ إلــىبــه 
 )  ٦٨،ص ٢٠٠٨(نوفل ،                                                              . ˝عليه 

نشـطة الذهنيـة التـي ات العقليـة والسـلوكات الذكيـة واألالمهار  من مجموعة˝) بأنها : ٢٠١٥، (الرابغيّ -
   . ˝فة،ويمكن تنميتها من خالل مهارات التفكير تظهر عند المتعلم عند مواجهته المشكالت المختل

                     )٦٤،ص ٢٠١٥(الرابغّي ،                                                                  
  )Costa & Kallick,2000التعريف النظري : يتفق الباحث مع تعريف ( 

 جرائيـــا بأنهـــا : مهـــارات التفكيـــر والســـلوك الـــذكي الـــذي يظهـــره ويفضـــله طـــالبالباحـــث إ هـــافُ ويعرِّ      
ثناء تعلمهم مادة الفيزياء ،متمثلـة بعـادات العقـل السـتة وهي(التفكيـر الصف الرابع العلمي ويميلون له أ

جميـــع الحـــواس ســـتعمال لبيانـــات بإفكيـــر فـــي التفكيـــر ،جمـــع ابمرونـــة ،التســـاؤل وطـــرح المشـــكالت ،الت
جـل الدقـة) ويـتم قياسـها مـن خـالل الدرجـة ت السابقة علـى أوضـاع جديـدة ،الكفـاح مـن أ،تطبيق الخبرا
 مقياس عادات العقل المعد لذلك .   عند االجابة علىعليها طالب الصف الرابع العلمي التي يحصل 



  

  الفصل الثاني               
  

  خلفية نظرية:
  تقانيالتعلم اإلول : المحور األ            

  المحور الثاني : عادات العقل            

  

 دراسات سابقة
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  /خلفية نظرية ودراسات سابقة الثانيالفصل 
ن الباحـث مكَّ ت البحث والدراسات المتعلقة بها التي تَ ا الفصل الخلفية النظرية لمتغيرايتضمن هذ      

  تي : محورين وكاآل إلىالنظرية  تم تقسيمها  جوانبما الأمن الحصول عليها وتلخيصها في جدول ، 
  

     Mastery Learning ياإلتقانل : التعلم المحور األو
  Mastery Learning:     اإلتقانيمفهوم التعلم 

حققــه كــل يُ  أنحــدد مســبقا بصــورة كميــة ،يرجــى داء عمــل محكــم ،لــه مســتوى يُ أ أوهــو كفــاءة ،       
الل هـــذا المســـتوى يـــتم عـــدد مـــن المواقـــف التعليميـــة ،ومـــن ِخـــ أوتهـــاء الموقـــف التعليمـــي نإمـــتعلم بعـــد 

فـي  الحكم علـى نـواتج الـتعلم  وكفـاءة المـتعلم أي، نغير متقِ  أو نه متقِ أنلمتعلم بالحكم على ا إصدار
  )٢١٤،ص ٢٠١٦، (الفتليّ     .      ) إتقانبمعنى (  Masteryب المحدد له .وتعني ٕاجداء الو أ

هم تحقيــق مســتويات كــانممعظــم المتعلمــين بإ أنعلــى الفكــرة التــي محتواهــا  ياإلتقــانويقــوم الــتعلم      
ة لهـم ا عرضـت لهـم المـادة الدراسـية بشـكل مـنظم ووافـي ،وتقـديم المسـاعدإذيا من القدرة على التعلم عل
علميــة ،مــع وجــود محــك مــن المــادة ال اإلتقــانحــراز هم صــعوبة ،وٕاتاحــة الوقــت المطلــوب إلتــواجهلمــا كُ 

  )١٦٦ص، ٢٠١١(علي ،                                    ساسه . على أ إلتقانواضح يقاس ا
ت تعليمية متعـددة ،ومجموعـة فكار وممارساه مجموعة أأن ) إلى ١٩٩٨والحيلة ،شار (مرعي وأ      
تحســين التعلــيم المقــدم للمتعلمــين لكــي  يصــل الجميــع  إلــىراءات التعليميــة والتقويميــة الهادفــة جــمــن اإل
حــدات تعليميــة منظمــة و  إلــىلمــادة العلميــة ، ويتطلــب تقســيم المحتــوى ا إلتقــانالمســتوى المحــدد  إلــى

محـــــددة ،وتـــــدريس مبـــــدئي جمـــــاعي  أهـــــدافيم تتـــــابعي وذات مســـــتويات متعـــــددة و صـــــغيرة ذات تنظـــــ
  )٢٥٤،ص ٢٠١٦(عطية ،             جماعي . أوختبارات تجميعية ،وتصحيح للتعلم فردي ،وإ 

  : اإلتقانينشأة التعلم 
التربــوي المعاصــر ،بــل هــي فكــرة تعــود ليســت فلســفة تعليميــة جديــدة علــى الفكــر  اإلتقــانيالــتعلم       

الكــريم  نآات القــر يــآفــي  ،فقــد جــاءَ  ناســنيــة لإلنآســالمي فيمــا تقدمــه التربيــة القر الفكــر اإل إلــىصــولها اُ 
الَّـِذيَن آَمُنـوا  نَّ إ(  ىالة ثالثـون قـال تعـيـفـي الحيـاة كمـا فـي سـورة الكهـف اآل ة العمـل المـتقنكانـبراز مإ

اِلَحاِت    )٣٠.(سورة الكهف ،آية)  َر َمْن َأْحَسَن َعَمالجأِضيُع ا ال نُ نَّ إَوَعِمُلوا الصَّ
ــا عَ إذ اهللا يحــبُ  نإوورد فــي الحــديث النبــوي الشــريف ( طفى يتقنــه) صــدق المصــ أن كم عمــالً حــدُ ل أِم

  ) .له (صلى اهللا عليه وآ
مـل وتـروي كتـب ) يحـددها فـي العلـم والع لـه النبي (صـلى اهللا عليـه وآ كانف اإلتقان معاييرما أ       
  والمفاهيم لدى الصحابة . قواليصحح األعمال واأل كانَ كثيرا ما كانه أنالسنة 

  )١٢٠،ص٢٠١٤خرون ،وأ زاير(                                                                 
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فـي  اإلتقـانيم الـتعلم دقُـ إذ ،يكيـةاألمر  المتحـدة الواليـاتفـي  اإلتقـانيبفكـرة الـتعلم  اإلهتمـاموبدأ        
) وكمـا قـد تـم تقديمـه فـي المدرسـة التجريبيـة لجامعـة شـيكاغو  ١٩٢٢خطة وينتيكا مـن قبـل كـارلتون (

لمتعلمـــين مهـــارات تعليميـــة معينـــة وٕاســـتمر ا إتقـــانبـــل موريشـــون والتـــي تضـــمنت ) مـــن قِ ١٩٢٦عـــام (
  )١٧٤،ص ٢٠١٦، ءوسما رزاي(                   في الثالثينات من القرن الماضي . هاإستعمال
ة يـاإلتقانراءات العمليـة التعليميـة جـم وجود التقنية المطلوبـة لـدعم اإلال لعداألهموبعدها أصابها       

موذجـــا أنم ات عنـــدما قـــدَّ ياخـــر الخمســـينأو ) فـــي Skinnerعيـــدت الفكـــرة عـــن طريـــق ســـكنر(،ومـــن ثـــم اُ 
  راجعـةالعطـاء التغذيـة ن مـن إصغيرة لكي يتمكَّ أقسام  إلىللتعليم المبرمج عندما قسم المهمة التعليمية 

  )١٨٨،ص ٢٠٠٦،  (الربيعيّ                                                  ها.إتقانويتم بذلك 
 أجـله مـن أنـكـدت (تنظيم التعلم في تسلسل هرمي) وأ يهنا) ظهرت نظرية ج١٩٦١وفي العام (      
التعلـيم يتجـه بشـكل  نإ إذ،المهمـة التـي قبلهـا  إتقـانعلـى المـتعلم المهمة التعليمية الحاليـة يجـب  إتقان

  )٤٨،ص ٢٠٠٠، (الساكنيّ                                      الصعب . إلىهرمي من السهل 
 إلــىســتندت ميــة عمــل علــى تطبيقهــا فــي المــدارس إ) وضــع كــارول خطــة تعلي١٩٦٣فــي عــام (و       

يكية ،بمصـاحبة األمر  المتحدة الوالياتمناطق متعددة في ت الفكرة في تشر نإحيث  اإلتقانيفكرة التعلم 
  الغرض منه تحسين الدراسة في المدارس .  كانالتقويم التكويني ،و 

مــوذج كــارول الــذي بــين فيــه العوامــل أنســتطاع بلــوم العمــل علــى تحويــل ) إ١٩٦٨وفــي عــام (       
ا هــذه العوامــل بعضــها مــع الــبعض ي تتفاعــل فيهــالرئيســة التــي تــؤثر فــي نجــاح المــتعلم ،والطريقــة التــ

ل قاعــة الـدرس ، ومــن هنــا فقــد وضــع ســتخدامه داخــكــن إيم اإلتقـانيرائــي للــتعلم إجمــوذج أنخـر فــي األ
 نإمعظـم المتعلمـين  أن ساسـية وهـيمة أسـلّ طالقا من مُ نإكل من كارول وبلوم ،  ياإلتقانسس التعلم أ

الظــروف المالئمــة التــي هيــأ لهــم م مــن مــادة تعليميــة عنــدما تُ لهــ مايقــدم إتقــانن جمــيعهم يمكــنهم لــم يُكــ
  )٧٤، ص ٢٠١٤واخرون ، زاير(                                           .  اإلتقانتساعد على 

  : اإلتقانيساسية للتعلم األ نماذجال
) ١٩٦٣يلـر (مـوذج كأن) و ١٩٦٣موذج كـارول (أنوهي  اإلتقانيرئيسة للتعلم  نماذجتوجد ثالث       

  : نماذج) وفيما يأتي عرض موجز لهذه ال١٩٦٨موذج بلوم (أنو 
  ) :١٩٦٣موذج كارول (أنال : أو 

،ويمثـل  لإلتقانفكرة التعلم  إلى) للتعلم المدرسي يستند ١٩٦٣موذج عام (نوضع كارول هذا األ      
تتحدد بمقدار الوقـت الـذي الدرجة التي يصلها المتعلم في التعلم  أنموذج صياغة نظرية تبين نهذا األ

ــتعلم مهمــة تعليميــة مــا ، بالقيــاس  ت هــذه كانــهــذه المهمــة ،و  إلتقــانالوقــت الضــروري  إلــىخصصــه ل
مــوذج بــين نــوع نمعــززه بأفكــار كثيــر مــن العلمــاء (برونــر وســكنر وغيــرهم) ،وقــد ربــط هــذا األ األفكــار

حيـث وضـح  أخرىمن جهة التعليم الحاصل وعامل الوقت المخصص له من جهة ،وتحصيل المتعلم 



 ١٨  ودراسات سابقة ةنظريخلفية .... ...........الفصل الثاني ................. 

ا إذه أنـلتعلم بعض المـواد الدراسـية ، ونـرى  إعتدالياتوزيعا  اإلستعدادالمتعلمين يتوزعون من حيث  أن
عتـدالي ، وبعكـس نتيجة التحصيل موزعة توزيعـا غيـر إقدمنا لهم هذه المواد بالظروف نفسها فستكون 

كــل مــنهم وقــدمنا ل إعتــدالياتوزيعــا  داإلســتعدايكــون المتعلمــين مــوزعين مــن حيــث ذلــك يحــدث عنــدما 
التوقعــات  نإاتــه ومــراعين كــم التــدريس ونوعــه وعامــل الوقــت المتــاح ،فــإجحتيتعليمــا مناســبا لقدراتــه وإ 

  المطلوب .  اإلتقانحد  إلىية الوصول كانمإ إلىتشير 
التـدريس  مـوذج بنـوعين مـن العوامـل منهـا مـاهو متصـل بـالمتعلم كالقـدرة علـى فهـمنويرتبط هـذا األ    

  لم كنوعية التدريس وفرصة التعلم متصلة بظروف التع خرىوالمثابرة والزمن الالزم للتعلم ،والعوامل األُ 
لوية المعطاة للـزمن تمثـل مشـكلة فـي حـد ذاتهـا و األ أنموذج كارول نويرى بعض المعارضين أل      
ن هتمـامهم بـالزملـتعلم ، أكثـر مـن إيقضي بهـا المـتعلم زمـن ا الكيفية التي إلىصراف التربويين نإ،فبدأ 

  )٧٥،ص ٢٠١٤خرون ،وأ زاير(                                         الذي يقضيه في التعلم .
لـديهم، بـل  اإلستعدادضعف  إلى اليعودتدني التحصيل لبعض المتعلمين  أن إلىشار كارول وأ      

ت تعلــيم المتعلمــين وخاصــة المعلــم الــذي يجــب ساســياالمدرســة التراعــي أ أن إلــىهــذا التــدني ســببه  نإ
متطلبــات الــتعلم الجيــد والتــي وضــعها كــارول بأربعــة شــروط متمثلــة بطبيعــة المــادة  إلــىنتبــه ي أنعليــه 

  المتعلم للتعلم . يحتاجهالتعليمية وطبيعة المتعلم والبيئة التعليمية والزمن الذي 
  ) ٣٢،ص ٢٠٠٩(عنبر ،                                                                        

كبيـر وفعـال فـي نتـائج  تـأثيرفـي التـدريس والتـي لهـا  اإلتقـانيالتي يقوم عليها التعلم  األركان نإ      
  -عند كارول وهي : اإلتقانيمكونات التعلم  التعلم وتسمى 

 اإلســتعدادالــتعلم هــو  هــدافأتحقيــق  أجــلالمهمــة مــن  األركــانمــن  نإ -لــدى المــتعلم : اإلســتعداد-١
الـزمن للـتعلم وتحقيـق ختـزال إ أجـلوالفتـرة الزمنيـة المطلوبـة، ومـن  يعتمد عليه مقـدار الـتعلم إذللتعلم ، 

 اإلسـتعدادهنـاك فرقـا واضـحا فـي مسـتوى  أنستعداد عالي ، والمعروف إ إلى إجنحت أفضلنواتج تعلم 
  والبيئه والنشأة والخبرات وغيرها .ثرا بعوامل كثيرة ومنها النضج بين المتعلمين متأ

وكفــــاءات مختلفــــة  ةتباينـــســــتعدادات مالمتعلمــــين ذوي إ نإســــتراتيجيات المسـتــــخدمة :مـــاط واإلناأل -٢
ا ، لـذلك يجـب العمـل علـى تنويـع خر بالتعليم البصري وهكـذبالتعليم السمعي وأ أفضلفمنهم من يتعلم 

مــع  اإلســلوبة للمتعلمــين جميعــا بحيــث ينســجم لومــالمع إيصــال أجــل والطرائــق للتــدريس مــن األســاليب
يعتمـد طرائـق تـدريس  اإلتقـانيالـتعلم  أنبمعنـى  المطلـوب تحقيقهـا هـدافاأل إلـىستعداداتهم للوصـول إ

  نفسها . هدافاأل إلىالمتعلمين جميعا  إيصال أجلوأساليب مختلفة من 
  )٤١٥، ص٢٠١٥(عطية ،                                                                       

هـذه القـدرات  نإ قـدرات المتعلمـين علـى الـتعلم مختلفـة ، و  نإسـتيعاب : قدرة المتعلم على الفهـم واإل-٣
ســلوب مناســبين لهــذه القــدرات ،وقيامــه درة المعلــم علــى التــدريس بطريقــة وإ قــ أهمهــاتتــأثر بعــدة عوامــل و 
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قــدرة المــتعلم علــى  أنذه القــدرات المختلفــة ،بفــرض بتصــميم الــتعلم بحيــث يكــون مراعيــا ومالئمــا مــع هــ
  ستيعاب تتفاعل مع طريقة التدريس ونوع التعلم لتحدد من خاللها نواتج التعلم .الفهم واإل

المثــابرة علــى الــتعلم :وتعنــي مســتوى الفاعليــة التــي يظهرهــا المــتعلم فــي الــزمن المخصــص للــتعلم -٤
مثـل هو الذي يستغل الوقـت بطريقـة أ اإلسلوبال العارف بهلك ،فالمتعلم الفعوليس مجرد الوقت المست

تجاهاتـه ورغباتـه التعلم بكل يسر ووقت أقل ، ويعتمـد ذلـك علـى ميولـه وإ  أهدافتحقيق  للتعلم ومن ثم
  ثارة دوافع المتعلمين نحو التعلم بكافة الطرق والوسائل .مادة التعلم ،ولذلك على المعلم إ في
المـتعلم  أن أي اإلتقانيعد مكونا رئيسا للتعلم تاحة الوقت للتعلم يُ فرصة إ نإالوقت المتاح للتعلم : -٥

جميــع  أنســاس تقــوم علــى أ اإلتقــانيفكــرة الــتعلم  نالــتعلم ،أل إلتقــانيعطــى الوقــت الكــافي  أنيجــب 
ـــتعلم  إتقـــانالمتعلمـــين يســـتطيعون  لزمهم مـــن وقـــت ،وهـــذا الوقـــت يتـــأثر بنوعيـــة يانحـــوا مـــا مُ إذمـــادة ال

  )٣٠٨،ص ٢٠١٦، (الفتليّ                .   بقة وغيرهاللمتعلم والخبرات السا اإلستعدادو  التدريس
تكــون  أن إلــى) يهــدف ١٩٦٣مــوذج للــتعلم الفــردي وضــعه كيلــر عــام (أنوهــو  مــوذج كيلــر :أن: يــاً ناث

  ب التفاعل بين المعلم والمتعلم . ناهمال لجة التعليمية عملية فردية من غير إالعملي
  فتراضين هما :موذج على إنذا األويقوم ه

ــتعلم بــين المتعلمــي تبــاينهنــاك -١ ســتعدادهم وخصائصــهم وقــدراتهم ن وهــذا يعــود تبعــا إلفــي ســرعة ال
  ومهاراتهم .

  توجيه عملية التعلم والتعليم . أجلتقويم مستمر من  جاالتعلم يحت-٢
 أهــداف، وٕاعــداد متسلســلة رةوحــدات صــغي إلــى بتجزئــة المــادة التعليميــة القيــام ذلــك فضــًال عــن      

تقـال نجـوز لـه اإليسـة الوحـدة الدراسـية والختبارات خاصة يتعرض لهـا المـتعلم بعـد دراتعليمية محددة وإ 
المحـدد ، والـذي لـم يصـل  اإلتقـانمسـتوى  إلـى اإلختباريصل في هذا  أنبعد  الإ أخرى إلىمن وحدة 

س التــي تعطــى لغيــر المتقنــين بحضــور الــدرو و أعــادة دراســة الوحــدة ذاتيــا يعمــل علــى إ اإلتقــانحــد  إلــى
  ي .إختيار بشكل 
عطـاءه المجـال الواسـع تعلم والرغبـة فـي دراسـة المـادة ،وإ عطـاء الحريـة للمـمـوذج بإنز هـذا األوتميَّ      

الطرائـق التقليديـة فـي  سـتخدامية إكانمضا إأي، و  تقال بين الوحدات الدراسيةنتية في اإلوفقا لسرعته الذا
           والوسائل السمعية والبصرية والمكتبية . األساليبعتماد مختلف التدريس وإ 

  )٢٣،ص  ٢٠٠٢(المعيوف،                                                                    
الوقـت  تحتـاجها بكونهـا ا المتعددة لياير لهذه الطريقة على رغم المز ذاولكن هناك الكثير من المح     
  . هدافاألعند وضع  عند المعلم عداد وتوافر الرغبة العالية والقويةيل لإلالطو 

  ) ١٨،ص٢٠١٦وسماء ، زاير(                                                                   
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  موذج بلوم :أنثالثا :
يركــز علــى جعــل  نياإلتقــاالــتعلم  أنبــين  ) إذ١٩٦٨عــام ( اإلتقــاني) وصــفا للــتعلم Bloomقــدم بلــوم (

وقــات مســتوى ممتــاز فــي التحصــيل حيــث يعمــل علــى جعــل الفر  إلــىمعظمهــم يصــل  أوكــل المتعلمــين 
ضــافيا للمتعلمــين واعطــاؤهم وقتــا إ عالجيــةوتقنيــات  راجعــةذيــة تغبــين المتعلمــين قليلــة بواســطة تقــديم 

                   )١٥٧،ص٢٠١٢الهويدّي ،(                                             المادة المعطاة . إلتقان
  تي :على أربع فرضيات نوجزها باآل )Bloom(موذج بلومأنيعتمد و      

لمـه ، المتعلم يتعلم في حالة وجود شيء يمكن تعليمه وتكـون لديـه القـدرة علـى تع نإلى :و الفرضية األ
  بتوفر الوقت الكافي والجهد المطلوب للموضوع تعليما وتدريسا .

،ومناســـب تمامـــا  الـــتعلم لـــه معنـــى خـــاص لـــه كـــانا إذ أفضـــلبشـــكل ة :المـــتعلم يـــتعلم الثانيـــالفرضـــية 
  هتمامه وبعكس ذلك سيكون التعلم قليال .لشخصيته ، ويثير إ

ت الظــروف التعليميــة غيــر مالئمــة كانــا إذ لفــروق الفرديــة تظهــر بصــورة واضــحةا نإالفرضــية الثالثــة :
خـتالف فـي السـلوك والـذكاء وسـرعة الـتعلم وبطئـه هـي تخـص المـتعلم العوامل الداخليـة مثـل اإل نإ إذ،

تختفـي كثيـر مـن هـذه الفـروق الفرديـة تحـت  ناحيـوامل خارجية ،ولكن في كثير من األنفسه وليست ع
  ظروف مالئمة للتعليم .     

التعليميـة غيـر المصـححة مـع غيـاب التغذيـة  األخطـاء إلـىصعوبة الـتعلم ترجـع  نإ: الفرضية الرابعة 
  ) ١٩٣،ص ٢٠٠٦،  (الربيعيّ                                                           . راجعةال

  : اإلتقانيلتعلم ل بلوم موذجأنمراحل 
  -التعلم وهي : إلتقانحدد بلوم ثالث مراحل       

  : والتخطيط :وتشمل الخطوات اآلتية عدادحلة اإلال :مر أو 
  السلوكية للمواضيع . هدافاأل ٕاجتحليل المحتوى إلستخر --١
  مجموعة موضوعات ، وتحديد الخطة الزمنية لتدريسها . إلىتقسيم المحتوى الدراسي -٢
الموضــوعة لــه،وذلك  هــدافاألختبــار موجز(قصــير) لكــل موضــوع علــى حــدة فــي ضــوء تصــميم إ-٣
  ة .المتعلمين لعناصر الموضوع الرئيس إتقانس مدى لقيا
  )% ٩٠-٨٠ح بين (و اديومتري للتقويم وغالبا يتر المتعلم في ضوء المعيار األ إتقانتحديد مستوى -٤
  ه التعليمية .أهداففي ضوء محتوى المقرر الدراسي ،و  ختبار تحصيلي نهائيتصميم إ-٥
  : تيةلتنفيذ وتشمل الخطوات اآليا : مرحلة اناث
ـــدريس كـــل موضـــوع مـــن -١ ـــة الموضـــوعة ،وبإالمحتـــوى ت ســـتراتيجيات ســـتخدام اإلوفقـــا للخطـــة الزمني

  المنظمة للتدريس الجماعي .
  تهاء من تدريسه .نالموجز الخاص بكل موضوع عقب اإل اإلختبارراء إج-٢
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 بجوانـات المـوجزة عقـب كـل موضـوع ،وتصـحيحها لتحديـد اإلختبـار ابات المتعلمـين عـن إجتجميع -٣
  القوة والضعف لكل طالب .

لخـاص بالموضـوع السـابق المـوجز ا اإلختبـاركـل موضـوع جديـد بنتـائج  بدايـةي عالم المتعلمـين فـإ-٤
  . اإلختبارالتي أظهرها  األخطاءومناقشة 

المــوجز ،وتســتخدم  اإلختبــارا ســفر عنهــعـــلى وفــق النتــائج التــي أ المناســبة راجعــةالتقــديم التغذيــة -٥
  لغير المتقنين . عالجيةلمتقنين و ثرائية لبرامج إ

  تية :ويم والمتابعة :وتشمل الخطوات اآلثالثا :مرحلة التق
  تهاء من تدريسات كل موضوعات المحتوى المقرر .نالتحصيلي بعد اإل اإلختبارتطبيق -١
  ستخالص النتائج .تصحيح إستجابات المتعلمين وإ -٢
  )١٦٩-١٦٧،ص ٢٠١١( علي ،        ائي  . التحصيلي النه نامتححليل وتفسير النتائج لإلت-٣

زيـادة  ، والتي عملهـا العالجي التشخيص و ه اإلتقانيهم خطوات التعلم ه من أأن إلىويشير بلوم      
للمتعلمـــين ،وكـــذلك زيـــادة تحصـــيلهم الدراســـي ،وتكـــرار  األداءيـــة التعلـــيم حيـــث ترفـــع مـــن مســـتوى فعال

ــم وطريقــة التــدريس ومــن ثــم الدراســيةميــل المــتعلم نحــو المــادة  إلــىالنجــاح يــؤدي  نمــو العمليــة  والمعل
  )٥٦،ص ٢٠١١، يّ نا(الموز                                                           التعليمية .

راء كثيـر إجـمـوذج وضـعه بلـوم بشـكل متكامـل بعـد نهـذا األ نمـوذج بلـوم ألأنالباحث  إختاروقد       
ه أنـ ذلـكَ  فضـًال عــن مـوذج كـارول  ،أنالتي سـبقته فـي هـذا المجـال ومنهـا  نماذجمن الدراسات على ال

  يناسب التدريس الجماعي.
وقــد وجــد بلــوك وأندرســون أن الفــرق بــين أنمــوذجي بلــوم وكيلــر أن أنمــوذج بلــوم لإلتقــان يناســب       

            التدريس الصفي الجماعي ، بينما أنموذج كيلر يقوم على التعلم الفردي  .           
                                                            )Guskey&Pigott,1988 ,p:197(  

بينما كارول اعتمد على الوقت حيث ان هناك عالقة طردية بيته وبين مقـدار الـتعلم ،وقـد عمـل بلـوم  
  على تحويل انموذج بلوم الى خطوات اجرائية. 

كثــر وبــذلك يختلــف أ أويــتم خــالل درس واحــد  أنيمكــن  اإلتقــانيلم الــتع أن) ٢٠١٦ويشــير (عطيــة ، 
ســاس التعلــيم يلــر التــي يصــمم التعلــيم فيهــا علــى أعــن تفريــد التعلــيم علــى وفــق خطــة ك اإلتقــانيالــتعلم 

  ) ٢٦٢،ص ٢٠١٦(عطية ،                                            الفردي وليس الجماعي .
  : اإلتقاني ة للتعلمالعناصر الرئيسـ

  ومنها : اإلتقانية للتعلم ) بعناصر رئيسيشترك (كارول وبلوم      
  . التعليم المعرفية تحديدا دقيقاً  أهدافتحديد -١
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القبلـي لـدى المـتعلم والتعـرف علـى المعلومـات المسـبقة لديـه عـن الموضـوع الجديـد  اإلستعدادقياس -٢
  للدرس . بدايةليعرف المدرس نقطة ال

  ساليب مختلفة .ستراتيجيات متعددة ووسائل وأإة الدراسية بعرض الماد-٣
  ومدى وضوح المحتوى للطالب . أهدافالتكويني لتشخيص مدى ماتحقق من  التقويم-٤
  ساس نتائج التقويم التكويني .عالجات وحلول معينة  مناسبة على أتقديم م-٥
  دراسة المقرر الدراسي . نهايةالتقويم الشامل الذي يجري في -٦

  )٢٥٥،ص٢٠٠٨وطه ، (الهاشميّ                                                               
  : اإلتقانيالتي تأسس عليها التعلم  اإلفتراضات

  وهي : اإلتقانييقوم عليها التعلم  اإلفتراضاتهناك مجموعة من       
حققـوا مسـتويات عليـا مـن القـدرة علـى فـي الـتعلم وي اإلتقـان إلـىيصـلوا  أنمعظم المتعلمين يمكـن  نإ-

لســابقة ثــارة دافعيــتهم وتوحيــد المعــارف ال تحفيــزهم وإ ا تــوفرت الظــروف المالئمــة لهــم مــن خــالإذالــتعلم 
تعلم ، وتنويع طرائق في ال اإلتقان إلىعطاء الوقت الالزم لكل منهم للوصول الالزمة للتعلم الجديد ،وإ 

  معلم .المتبعة من قبل ال األساليبالتدريس و 
للــتعلم فــي بعــض المــواد  اإلســتعدادبالنســبة لــدرجات  إعتــداليامعظــم المتعلمــين يتوزعــون توزيعــا  نإ -

كثــرهم يناســب قــدراتهم علــى الــتعلم ســيتقن أعطينــا الوقــت الكــافي لكــل مــنهم والــذي ا إإذه أنــالدراســية ،و 
عقبــات والصــعوبات وتــوفير مــوذج هــو تــذليل كافــة النوظيفــة المعلــم فــي هــذا األ أنالمــادة التعليميــة ،و 

  )٤١٤،ص ٢٠١٥(عطية ،             . اإلتقان إلىالتسهيالت الالزمة لكل المتعلمين للوصول 
  : اإلتقانيالتعلم  إلى الحاجة

تجاهـا تربويـا حـديثا فـي وتبنيهـا لتصـبح إ اإلتقـانيظهور فلسفة الـتعلم   إلىمادفع  نإيمكن القول      
  التدريس يكمن فيما يأتي :

مواكبــة هــذا الكــم مــن التطــور  أجــلة مــن يــاة مــن المتعلمــين درجــة الكفلــم يعــد مقبــوال وصــول فئــه قليلــ-
تهــدف العمليــة ساســي ســتراتيجي ومبــدأ أإن علــى تحقيــق هــدف العلمــي المعاصــر ،لــذلك يعمــل التربويــو 

ذلـك  لأجـمستوى التعلم المنشـود ،وتسـخر مـن  إلىالتعليمية على تحقيقة والمتضمن الوصول بالمتعلم 
    ساليب تدريس وتقنيات تربوية ومعلمين وغيرها .وأ منهاجتربوية و  أهدافات من فلسفة و كانمجميع اإل

                 ) ٩٤،ص ٢٠٠٢(ابراهيم ،                                                                      
مـا يتطلـب مـن بناء المجتمع بتسليح أ إلى الحاجةيع للحياة وماتشهده من تعقيدات جعل التطور السر -

ة ســتثمار فــي تربيــل جميــع فئــات المجتمــع وطبقاتــه واإلالتعلــيم ينبغــي يشــم أن أيالمعــارف والمهــارات ،
غيــر مقبــول التضــحية بنســب  أصــبح إذساســية التــي تفرضــها الحيــاة البشــر وتدريبــة مــن المتطلبــات األ

  لية من مخرجات التعلم .عا
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ا جميــــع إليهــــيصــــل  أنمحــــددة يجــــب  أهــــدافبنــــى علــــى أســــاس تُ   أنالعمليــــة التربويــــة ينبغــــي  نإ-
  معظمهم . أوالمتعلمين 

م المنشـودة الموضـوعة للـتعل هـدافاألبنـى عليـه التعلـيم هـو بلـوغ المتعلمـين ساس الـذي يُ المبدأ األ نإ-
  ستجابة لهذا المبدأ .م لإلوهذا يتطلب إعادة النظر في تصميم التعلي

ـــتعلم  نإ- ـــاينعـــن  تعـــالج المشـــكالت الناتجـــة اإلتقـــانيالفلســـفة التـــي يقـــوم عليهـــا ال المتعلمـــين فـــي  تب
للمـادة  اإلتقـانوالوقت الالزم للتعلم والسرعة فيه ،ويعمل على تقليل نسبة الفشل ويرفع نسـبة  اإلستعداد
  العلمية.

بنـى فـي ضـوء عـدم تُ  أنرائـق التـدريس بالنجـاح والفعاليـة يجـب لكي يتم الحكم على برامج التعليم وط-
  التعليم . أهدافمن  %٩٠لى زيادة نسبة من يحققون قبول الهدر العالي في نواتج التعلم والعمل ع

منـــاهج الـــتعلم  فـــي الـــتعلم ،والعمـــل علـــى تصـــميم لإلتقـــان الحاجـــةهميـــة ولهـــذه األســـباب نالحـــظ أ     
الحصـول علـى تعلـم مـتقن يؤهـل أبنـاء المجتمـع  إلـىسـس تقـود عليم على اُ الت أهدافوطرائق التدريس و 

  مجتمعاتهم من تقدم وتطور . إليهاء الدور المطلوب لتحقيق ماتصبو دأل
  )٢٥٧،ص ٢٠١٦(عطية ،                                                                      

  : اإلتقانيالتعلم  موذجأنالعوامل التي تساهم بنجاح التدريس ب
  في التدريس هي : اإلتقانيموذج التعلم أنمن العوامل التي تساعد في زيادة فعالية  أن
  ة .إجتنويع مصادر التعلم والبدائل والمعينات وتوزيعها على المتعلمين تبعا للح-١
لـــة فـــي مرح اإلتقــانحـــد  إلــىللتـــدريس وخاصــة مـــع الــذين لـــم يصـــلوا  األســـاليبالعمــل علـــى تنويــع -٢

  التدريس الجمعي الذي قد يتبع فيه بعض المعلمين الطرائق التقليدية .
التفــرض خطــوات بعينهــا علــى المتعلمــين بــل تمــنح الفرصــة لهــم للســير فــي تعلمهــم وفــق خطــواتهم -٣

  الخاصة .
  تحديد الهدف من التعلم والمتوقع من المتعلمين بعد التعلم بشكل واضح .-٤
  صالحة . مقاييسلم بدقة وبالتع أهدافقياس ماتحقق من -٥
  من التعلم والذي يفصل بين المتقن وغير المتقن . اإلتقانتحديد حد  -٦
  وحدات صغيرة يسهل للمتعلمين تعلمها . إلىتقسيم المحتوى التعليمي  -٧
  البيتية . الواجباتداء والمدرسة لتنظيم وقت المتعلمين ألالمثمر بين البيت  التعاون-٨
  . لإلتقانعطاء المتعلمين فرصا وإ  اإلتقانيموذج التعلم أنطريقة تسهل تطبيق تصميم المناهج ب-٩

 أوالفعالـة مثـل تحديـد قـراءة صـفحات محـددة مـن الكتـاب المنهجـي ، يـةالعالج األساليب إستعمال-١٠
لعـــاب التعليميـــة الوســـائل البصـــرية والســـمعية واأل ٕاســـتعمالحـــل تـــدريبات محـــددة ،وٕاعـــادة التـــدريس ،و 

  )٤٢١،ص ٢٠١٥(عطية،                                                              وغيرها .
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  : اإلتقانيفي التعلم  اإلتقانحدود 
فــي  اإلتقــانتحقــق غالبيــة المتعلمــين لمســتوى  أن إلــىلــى و يهــدف بالدرجــة األ اإلتقــانيالــتعلم  نإ      

هـو رفـع  اإلتقـانيهـدف الـتعلم  أنم من على الدرجات في التحصيل وعلى الرغالتعلم والحصول على أ
بالنســــبة للمتعلمــــين  %٨٠ إلــــىفــــي الــــتعلم  اإلتقــــاننســــبة المتعلمــــين الــــذين يحصــــلون علــــى مســــتوى 

 أهـدافبيعـة المحتـوى التعليمـي وصـعوبته و يحصـلوا عليهـا وهـذا يعتمـدعلى ط أنوالدرجات التي يمكن 
شــاط الفعــال الكثيــر مــن الجهــد والن جايحتــتعلمــه .ولتحقيــق هــذا المســتوى العــالي مــن مخرجــات التعلــيم 

   . اإلتقانالمستوى المحدد من  إلىدفاع نحو التعلم للوصول نوالمثابرة والرغبة واإل
                  )٢٥٩،ص ٢٠١٦(عطية ،                                                                     

  ات محكية المرجع :  اإلختبار 
 أوالمتعلمـين لمـا تعلمـوه مـن معـارف  إتقـانات يمكـن مـن خاللهـا تحديـد مسـتوى اإلختبـار نوع مـن      

ختبـار بمستوى أداء مطلـق لإل اإلختبارالمتعلم في ن الموضوع الدراسي وذلك بمقارنة درجة مهارات ع
تقــل درجــة المــتعلم عنهــا  أنجــب يوتســمى الدرجــة الفاصــلة التــي الهــذا المــتعلم  إليــهيصــل  أنيطمــح 

التشخيصـي  اإلختبـاردرجـة المـتعلم فـي  نإ،ومـن ثـم فـ اإلتقانمعيار  أوويسمى هذا المستوى بمستوى 
فئتـين متقنـين وغيـر  إلـىيصـنف المتعلمـين م ال ،وعليـه المتعلم أتقن الموضوع المعطى أ إن إلىتشير 
  ) ١٧١،ص ٢٠٠٣(زيتون ،                                                            . متقنين
داء محكـي التي يحصل عليها المتعلم في ضـوء أديومتري وفيه تقارن الدرجة ويعرف بالمعيار األ     

ه يحقـق مفهـوم أنـ إلـىضـافة بين المتعلمـين ، إ الموجودة الفردية اته يراعي الفروقأنمستقل ، ويمتاز ب
  ) ٢٣٩،ص  ٢٠٠٧( علي،                                             . اإلتقان أجلم من التعل

  ت التكوينية :اإلختبار 
التدريس والغرض منها  أثناء في دثـه عملية تقويمية منظمة تحأنيمكن تعريف التقويم التكويني ب     

التعلميـة  ومعرفـة  –العمليـة التعليميـة  عمـل علـى تحسـينوالتـي ت راجعـةالمـتعلم بالتغذيـة تزويدالمعلم وال
  )٣٧٦،ص  ٢٠١٢(ملحم ،                                                  مدى تقدم المتعلم .

تهـاء مـن تـدريس جـزء مـن نتبـارات دوريـة ،يـتم تطبيقهـا بعـد اإلخات التكوينية عبارة عن إاإلختبار و      
يشــمل موضــوعات متعــددة ،وهــي ليســت لهــا  أن،وممكــن  تكــون فكــرة واحــدة أنمــادة المحتــوى ،يمكــن 

داءه ومـالم يسـتطيعوا مـن سـتطيع المتعلمـون أيامنها تحديد م درجات بالمعنى المعروف ،ولكن الغرض
  )٥١،ص١٩٩٩، زاير(                        تحسين العملية التعليمية . الغايةالمهام التعليمية ،و 

 حـدىوحدة دراسية كاملة تم تدريسـها بإ أوتعلم موضوع دراسي واحد  تهاء المتعلمين مننإوتتم بعد    
بل المتعلمـين فـي هـذا راءات التشخيص تحديد ماتم تعلمه من قِ إجطرق التدريس الجماعية ،وتستهدف 

  سباب وقوعها .لة معرفة أو اخطاء التعلم لديهم ، ومحع  وما لم يتعلموه، ومن ثم نحدد أالموضو 
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التـــي تـــم تحقيقهـــا ، والتـــي لـــم تتحقـــق الخاصـــة  هـــدافاألهـــا تســـتهدف تحديـــد نإف أخـــرىوبصـــورة      
  ) ١٧٠،ص ٢٠٠٣(زيتون ،                                               بتدريس هذا الموضوع .

الـذي يسـاعد علـى  نمهمـة تليهـا ، أل بدايةن المتعلمين لمهمة تعليمية محددة تسبق وجوهره تمكُ       
سـتيعاب التكـويني ،ويحـدد مـدى إ اإلختبارالتعليمية الموضوعة هو  هدافاألد التقدم نحو ية تحديكانمإ

لــــل فــــي تعلــــم المتعلمـــين وفهمهــــم لموضــــوعات الــــتعلم المحــــددة ،وبواســــطته يمكــــن تحديــــد مواضــــع الخ
 راجعـةصالح الخلل المشخص بواسطتها،والعمل على تقديم تغذية م وإ عادة التعلالمتعلمين مما يمهد إل

                   . فضلاألملية التدريس ، والسيربها نحو م بها المعلم ، ويستخدمها بعيقو 
  )٧٨،ص  ٢٠١٤(زايرواخرون ،                                                                   

ويهـدف هـذا النـوع مـن التقـويم ، ة فـي هـذايعـد أداة مهمــة ورئيســ اإلختبارهذا  أنومما الشك فيه      
تحديـد نقـاط القـوة والضـعف لـدى المتعلمـين فـي الموضـوع الدراسـي قيـد الدراسـة وهـو فـي  إلـى اإلختبار

  نفس الوقت يؤدي خدمة كبيرة لعملية التدريس التي يؤديها المعلمون .
خــر بعمليــة قيــاس لمــا الجيــد ،البــد أن يقومــوا بــين الحــين واأل األداءوحتــى يمكــن للمعلمــين تقــديم      

 أنالمتعلمين من مستوى في التعلم ، ومن ثـم القـدرة علـى تشـخيص القصـور الـذي محتمـل  إليهصل و 
  ثناء العمل .المعلم أ ) التي يقوم بهاالتعلمية –التعليمية (سبابه العملية يكون أحد أ

  )٣٧٥،ص ٢٠١٢(ملحم ،                                                                       
فـــي ســـلوك المتعلمـــين يمثـــل هـــدفا رئيســـا  حـــداث تغييـــرات مفضـــلةإ نإ) ٢٠٠٨ويـــرى (عطيـــه ،      

طريقــة الحكــم علــى نــوع تلــك التغييــرات فــي الســلوك للمتعلمــين يكــون مــن خــالل  أنللعمليــة التربويــة ،و 
  )٢٨٨،ص٢٠٠٨(عطية ،                                                              التقويم .

خطـائهم ، وتـوفير المطلوبة لمعالجـة أ راجعةالتغذية يزود المتعلمين بال أنثره يمكن للمعلم وعلى أ     
العمــل  الموضــوعة ، ومــن ثــم هــدافاألعــن مســتوى التقــدم الحاصــل للمتعلمــين ومــدى تحقــق  البيانــات

 األســــاليب،وكــــذلك تســــاعد المعلمــــين لتحديــــد بتركيــــز علــــى نــــواحي الضــــعف فــــي العمليــــة التعليميــــة 
  )١٤٩،ص ٢٠٠٧(ابو الهيجاء ،              ستراتيجيات المستخدمة في التدريس وتطويرها .واأل

  أتي :يايتضمن كل م اإلتقانيالتقويم في التعلم  أن) ٢٠١٦، ويشير (الفتليّ      
علم السابق في تعلم المـتسباب القصور المتكررو يصي :وهو يحدد مستوى المتعلمين وأالتقويم التشخ-١
.  
 راجعــةالتقــويم التكــويني : وهــو الــذي يشــخص نقــاط القــوة والضــعف لــدى المتعلمــين ويمثــل تغذيــة -٢

  منظمة للمعلم والمتعلم .
التقـــويم التجميعـــي :ويســـتخدم للتعـــرف علـــى التقـــدم الحاصـــل فـــي تعلـــم المتعلمـــين كـــأفراد وكجماعـــة -٣

  ) ٣١٦،ص ٢٠١٦، (الفتليّ     . لإلتقان،ويحدد تحصيل المتعلم النهائي من خالل محك مرجعي 
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تقـويمي لمعرفـة مـدى  نامتحـراء إإجـكـل وحـدة  نهايـة) يـتم فـي  ٢٠٠٧ر ،ويشير (الزغول وشـاك      
عالمـه بشـكل امـام المـتعلم ويـتم إ فـوراً   ختباريصـححالمحددة ،ويجري ذلك على شـكل إ هدافاألتحقق 

الوحـدة الجديـدة ، وفـي حالـة  إلـىينتقـل تلقائيـا  تـازه المـتعلمإجا إذه للـتعلم .فـإتقانـمباشر بالنتيجة ومدى 
  تية :ه أحد الخيارات اآلجاه يو أنالفشل ف

عطاءه محاضـرات إ أوفالم تعليمية أمشاهدة  أوضافية ،تزويده بمعلومات إ أودراسة الوحدة من جديد 
  )٢٣١،ص ٢٠٠٧(الزغول وشاكر ،                                                    معينة .

  -: يةالعالج األساليب
راءات إجــجــاز نيوظفهــا إل أنلمعلــم التــي يســتطيع ا يــةالعالج األســاليبالكثيــر مــن  هنــاك يوجــد        
  برزها :،ولعل من أ األمرمنها واحدا على األقل لذلك  ما يختارغالبا و  العالج

ومــات المتضــمنة فـــي عـــادة المعلشــيوعا ،ويعمــل المعلـــم فيــه علــى إ األكثـــرعــادة التــدريس : وهــو إ-١
راءات التــدريس نفســها فــي ذات الموضــوع إجــبعضــها وهــي التعنــي تكــرار  أوموضــوع الــدرس جميعهــا 

ــ ناتيــي درســه ،ولكــن يعمــل المعلــم علــى اإلالــذ ة مــن خــالل تبســيط المعلومــات بشــكل راءات جديــدإجب
  خطاء التعلم .أ ىإلي بالشرح والمناقشة ،ويعمل على زيادة دافعيتهم للتعلم ، ويشير أنوالت أفضل

  على شكل مجموعات صغيرة تتكون من  العالجراءات إجالمجموعة الصغيرة :حيث تتم -٢
ـــديهم نفـــس ٥-٣( ـــم عـــادة ويـــتم تصـــحيحها مـــن  األخطـــاء) مـــن المتعلمـــين ، ل حـــد مـــن قبـــل أ أوالمعل

تصـحيح ن أفرادهـا معـا لو ايتعـنـة و اكون بشكل مجموعـات صـغيرة متععلميا ،وقد ت ينالمتعلمين المتفوق
  ي .التعاونالتعلم  التعلم لديهم من خالل تطبيق خطواتخطاء أ

  ) ١٧٨،ص ٢٠٠٣(زيتون ،                                                                     
خطــاء الــتعلم مــن خــالل تخصــيص محاضــرات لمعالجــة أ ســلوب حصــص التقويــة :ويــتمبإ العــالج -٣

 ثنــاءفـــي أ األخطــاءيشــتركون بــنفس  ناعلمــين الــذين فــي كثيــر مــن االحيــالمت تواجــهوالصــعوبات التــي 
تعمــل علــى بعض التمرينــات التــي لــتتضــمن حــل  أنلم والعمــل علــى تصــحيحها عنــدهم ،ويمكــن الــتع

  ) ٣٤٤،ص ٢٠٠١(زيتون ،                     لديهم . األخطاءالمتعلمين على تصحيح مساعدة 
حيحة الصـ صـورتهامـام الطـالب بأة :يقـوم المعلـم بعـرض المهـارة مذجـسـلوب النعلـى وفـق أ العالج-٤

طلـب مـن المتعلمــين تأديتهـا بشــكلها اليقـع فيهــا المـتعلم ، ومـن ثــم  أنالتــي ممكـن  األخطـاء،وموضـحا 
  )٥٧،ص ٢٠٠٣(السعدون ،             الفورية . راجعةالالصحيح ،مع العمل بتزويدهم بالتغذية 

تحقيـق النتـائج  جـلون ألكثـر الممارسـات التـي يقـوم بهـا المعلمـوهـي مـن أمكتوبـة :  راجعةتغذية   -٥
ات تعمــل علــى تقويــة العالقــة بــين المثيــر  التــي وهــي،قــل جهــد تربويــة المرغــوب بهــا وبأقصــر وقــت وأال

  )١٩٩،ص ٢٠٠٦، (الربيعيّ     بالشكل الصحيح . األداءوتشجع المتعلم على تكرار  ستجاباتواإل
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  أوضـــافية متعلمـــين غيــر المتقنـــين بحــل مســـائل إبيتيــة :وهـــو عمليــة تكليـــف الال الواجبـــاتســلوب إ -٦
  عداد ملخص مفيد فيها .رسي في المادة التي لم يتقنوها وإ قراءة صفحات محددة من الكتاب المد

وأشـرطة التسـجيل  pdfعـرض فـي فـالم التـي تُ لمعينات السـمعية والبصـرية مثـل األستخدام المواد واإ-٧
  ترنيت .ناأل فالم تعرض فيوأ
                 لعاب التعليمية وتستخدم في التغلب على مشكالت تعلم مماثلة لدى مجموعة من المتعلمين .األ-٨

  )٣١٨ص، ٢٠١٦(الفتلّي ،                                                                     
  المستخدمة في البحث الحالي :  يةالعالج األساليب  
هنــاك عــدة عوامــل يجــب األخــذ بهــا بنظــر  نإســاليب المعالجــة فــعلــى الــرغم مــن إخــتالف وتعــدد أ     

يـر الممكـن تـوفير هم هذه العوامل هو عامـل الوقـت حيـث مـن غاإلعتبار عند إستخدام بعض منها ،وأ
عمل الباحث علـى ذلك راسية ،ولساليب المعالجة مادام هناك حصص محددة للمواد الدالوقت لبعض أ

  : رائتها وهي كاآلتيإجوقت يتوفر الوقت الكافي للقيام بالفعالة وفي نفس ال األساليب إختيار
  : راجعةالالتغذية -

 أوخـالل أو داخليـة قبـل  أو ت خارجيـةكانـالمـتعلم سـواء  إلـىوهي مجمـل المعلومـات التـي تصـل       
الســـلوك الحركـــي والتـــي ة و ســـتجابتعزيـــز اإل أوتحســـين  أووبطرائـــق مختلفـــة لغـــرض تعـــديل  األداءبعـــد 

  ها بشكل صحيح.ٕاتقانأو الحركة المطلوبة  أوثر الكبير في تعلم المهارة يكون لها األ
  )٢٠٢،ص ٢٠٠٦، (الربيعيّ                                                                      

عـن  المطلوبـة معلومـاتال همعطـائإ العمـل علـى م مـن خـاللبنتيجة تعلمه ينعالم المتعلموهي إ      
 خاطئـاً  كـانا إذتعديلـه  أوصحيحا  كانا إذ األداءمستمر للمساعدة على تثبيت هذا بشكل  األداءسير 

  )٤٨١،ص ٢٠٠٢الحيلة وتوفيق ،(.                                                             
وخاصـة فـي المواقـف الصـفية ،وذلـك مـن  يـةميلعمليـة التعالفـي  هميـة قصـوىأ راجعةللتغذية ال نإ و     

ســتثارة دافعيــة ،والعمــل علــى إ فضــلاألالســلوك والعمــل علــى تطــويره نحــو خــالل توظيفهــا فــي تعــديل 
ابـة الصـحيحة فيثبتهـا والخاطئـه لم يعمل على مساعدة المتعلم على إكتشـاف اإلجالمع نالتعلم وذلك أل

  فيعمل على تصحيحها .
  :   إلىوتقسم 

مـع تصـحيح  ءخطـا أوابـة المـتعلم صـح :وهي تعمـل علـى تصـحيح إج التصحيحية راجعةالية التغذ-  
  ابة الخاطئة .اإلج

ا ٕاذمامهـــا عالمـــة صـــح و كانـــت إجابتـــه توضـــع أا إذعـــالم المـــتعلم فقـــط اإلعالميـــة :إ راجعـــةالتغذيـــة ال-
  . ءمامها عالمة خطاكانت خاطئة توضع أ
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مامهـا إجابتـه صـحيحة توضـع أت كانـا إذلم بمعلومات توضح التفسيرية : يزود المتع راجعةالالتغذية -
كتابـة  ءسباب الخطـاأ نامع تصحيحها وتبي ءمامها عالمة خطاكانت خاطئة توضع أا ٕاذعالمة صح و 
  على الورقة .

يـد المـتعلم بعبـارات تعزيزيـة مثـل التصـحيحية مـع تزو  راجعـةالالتعزيزية :نفس التغذية  راجعةالالتغذية -
  )٢١٥،ص ٢٠٠٦،  (الربيعيّ                                           وغيرها . حسنت ،وشكراأ

  حسب وسيلة الحصول عليها : راجعةالالتغذية 
 أيا فــي إليهــللمــتعلم الرجــوع  اليمكــناللفظيــة :يــتم تزويــدها مــن قبــل المعلــم شــفويا و  راجعــةالالتغذيــة -

  . ناوقت مما يجعلها عرضة للنسي
ا إليهـالمكتوبة : ويتم تزويدها من قبل المعلم على شكل كتابة ويمكن للمتعلم الرجوع  راجعةالالتغذية -

  من اللفظية . أفضلمتى شاء وهي 
مامـه مثـل أ أخـرىالمرئية :يحصل عليها المتعلم من خالل مشـاهدة سـلوكه يعـاد مـره  راجعةالالتغذية -

  هزة المرئية .جاإل إستعمال
  : راجعةالخصائص التغذية 

  عدة خصائص منها : راجعةاللتغذية ل      
ابـــة جيكـــرر اإل أنحتمـــال ابتـــه يعـــززه ويعمـــل علـــى زيـــادة إإجالمـــتعلم بصـــحة  إشـــعار نإتعزيزيـــة : -١

  الصحيحة .
  المتقن . األداء إلىجاز والوصول نالدافعية للمتعلم نحو التعلم واإل ثارةالدافعية :تسهم في إ٢
  متقن يثبته ،والغير متقن فيحذفه. كانا إذف داءاألرد نحو فجهة :تعمل على توجيه الالمو -٣

  ) ٢٥٥،ص ٢٠٠٩(شاهين ،                                                                      
 راجعــةالواع التغذيــة أنــ أفضــلهــا مــن نالمكتوبــة التفســيرية أل راجعــةالالباحــث التغذيــة  إختــاروقــد        

ـــــــت نجاحهـــــــا عـــــــن إ ـــــــي الـــــــتعلم  اســـــــتخدامهوأثبت ـــــــانيف  )٢٠٠٢(النعيمـــــــي ،كمـــــــا فـــــــي دراســـــــة  اإلتق
  ) .٢٠٠٣و(المحزري،

  البيتية :  الواجبات-
داء المتعلمــين مــاعليهم مــن الــدرس بدرجــة كبيــرة هــو أ ساســية لنجــاحمــن بــين المتطلبــات األ نإ      

ســـتيعابها لبيتيـــة يعنـــي فهـــم مواضـــيع الـــدروس وإ ا الواجبـــاتقيـــام المتعلمـــين بحـــل  نبـــات بيتيـــة ،ألجاو 
البيتيـة  الواجبـاتلحـل  قيمـون وزنـاً يالمعلمـون الـذين ال نإفـ منها ،ومن ثـم الغاية،وبذلك نكون قد حققنا 

فـــي  كـــان نإهم يســـاهمون مســـاهمة فعالـــة فـــي تـــأخر مســـتويات طالبهـــم علـــى جميـــع المســـتويات ،نإفـــ
  ) ١٧٧،ص٢٠١٢، (متوليّ                                    ب اخر .ناج أي أوالعلمي  الجانب
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زيائيـة وتلخـيص لمـا هـو البيتيـة مـن حـل مسـائل في الواجبـاتتكليف المتعلمين ب أنويرى الباحث       
جــازه ســاهم مســاهمة نإبــل الباحــث لمــا تــم عــداد التقاريرالعلميــة مــع المتابعــة اليوميــة مــن قِ غيــر مــتقن وإ 

  مطلوب منه . امفعالة في رفع وعي المتعلم ومعرفته لِ 
  : مصادر التعلمتنويع  -

الل مـــن ِخـــ الثـــانيفـــالم العلميـــة الخاصـــة بمواضـــيع كتـــاب الفيزيـــاء للكـــورس مـــن حيـــث متابعـــة األ    
يمثـل وســيلة سـمعية بصــرية ،وقـد ســاهم الباحـث فــي تـوفير بعضــها مـن خــالل فـتح موقــع  ترنيـت إذناأل
ن الطـــالب بـــالتعلم يرغـــب قســـم كبيـــر مـــ ) فـــي الفـــيس ونشـــر األفـــالم المطلوبـــة فيـــه ،إذفيزيـــاء فيزيـــاء(

  البصري السمعي.
  ستراتيجيات المستخدمة في البحث :اإل

بما ان الباحث اختار انموذج بلوم للتعلم االتقاني ومـن ضـمن خطواتـه امكانيـة اسـتخدام اكثـر مـن     
  ،عمل الباحث على استخدام االستراتيجيات االتية:استراتيجية من استراتيجيات التعلم الجماعي 

عة التـي تعـزز الـتعلم النشـط ،وهـي سـتراتيجيات الشـائحـدى اإلعـد إ:وتُ المناقشة والحـوار   ستراتيجيةإ-
لــدى المتعلمــين ،وحــثهم  طــوليــث تعمــل علــى بنــاء الــذاكرة لفتــرة أطــرق المحاضــرات المعدلــة ح أفضــل
تنميــة  إلــىضــافة إجديــدة ،المواقــف المتعلمــة فــي والعمــل علــى تطبيــق معــارف الــتعلم ، ســتمرارعلــى إ
فرديـــــة للمتعلمـــــين ،وتتطلـــــب هـــــذه لمتعلمـــــين ،وهـــــي اســـــتراتيجية تراعـــــي الفـــــروق الات التفكيـــــر لمهـــــار 
دارة لطــرح األســئلة وإ  التــي تتعلــق بــالطرق المالئمــة مهــاراتالمعــارف و ال يمتلكــون معلمــين ســتراتيجيةاإل

 ةالة بطالقـسئلة والمشاركة الفعع المتعلمين على التفاعل وطرح األ،والقدرة على خلق بيئة تشج النقاش
  )٢٤٥، ص٢٠١١(علي ،                                                            وشجاعة .

كـل عنصـر مـن  نإ نانيـة يعمـل فيهـا الطلبـة سـوية لضـمو ا:طريقـة تع ستراتيجية الـرؤوس المرقمـةإ-
ق هـــذه تطبيـــســـتراتيجيات الـــتعلم النشـــط ويـــتم موعـــة يعـــرف الجـــواب الصـــحيح وهـــي مـــن إعناصـــر المج

  ربع خطوات مترابطة ومتسلسلة :ستراتيجية عن طريق أاإل
كـــل واحـــد رقـــم حســـب عـــدد  ) طـــالب ،يعطـــى الطـــالب فيهـــا٥-٤تشـــكيل مجموعـــات تتكـــون مـــن (-١

  خمسة . إلىرقام عليهم من واحد ا خمسة توزع األو كانا إذ أيالمجموعة ،
تناقشـون يسوية ،و  جميعا وؤسهميضعون ر فتسمع المجموعات السؤال السؤال ، و  بطرح المعلم يقوم-٢

فـــراد المجموعـــة كـــل أ يعـــرف أنابـــة الســـؤال علـــى إجتفـــاق ب، ويحصـــل إمـــع بعضـــهم الـــبعض بالســـؤال 
  ابة .جاإل
ديهم عاليا ،ثم أييرفع أصحاب هذا الرقم رقام في المجموعات ،فشوائي من األع ينادي المعلم برقم -٣

  ابة .  جحدهم لإليختار المعلم أ
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ا إذابــة جالتوســع فــي اإلا إليهــالمجموعــة التــي ينتمــي ابــة ، يطلــب مــن جمــن اإل مــتعلمعنــد تمكــن ال -٤
معلـم بطـرح ابـة ،.وهكـذا يسـتمر الجخـر اإلا أخفـق يطلـب المعلـم مـن طالـب إٔاذت تحتمل التوسـع ،و كان
  ) ٦٤،ص٢٠١٤واخرون، زاير(               رقامهم .ابات من الطلبة حسب أجسئلة وتلقي اإلاأل
ســتراتيجيات الــتعلم النشــط لكــون الــتعلم تعــد هــذه اإلســتراتيجية مــن إشــارك :-جو از –ية فكــر اســتراتيج-
هـا تشـدد علـى المناقشـة نالتعاونيـة إلسـتراتيجيات دواره ومـن اإلا يتمركز حـول المـتعلم ويشـدد علـى أفيه

  ية بين المتعلمين .التعاون
زميـــل ومـــن ثـــم مشـــاركة المجمـــوع  ا مـــعســـتراتيجية يفكـــر فيهـــا المـــتعلم فرديـــا وثنائيـــهـــا إأنومـــن ســـماتها 

فسـهم وزيـادة أنهم علـى عتمـادلمالئمة للمتعلمين حيـث تعمـل علـى إستراتيجيات ا،وتعد من اإل األفكارب
 التعـاونو  رةو اداب المحـفضـال عـن مهـارات النقـاش وأخـرين مهارات التواصل مع األ ٕاكتساب،و الثقة بها

  ) ٤٥٧،ص ٢٠١٥(عطية ،                                        خرين .راء األفتاح على آنواإل
  متقابلين ومن ثم : ناقر أ إلىخطواتها:يقسم المعلم المتعلمين 

يقل حسـب أو يوجه سؤال للجميع بحيث يفكر كل متعلم منفردا ولمدة زمنية مناسبة للسؤال ،قد يزيد -١
  تقديرات المعلم .

مشـــاركتهما فـــي  نكـــل متعلمـــين معـــا ويتبـــادال بعـــد عمليـــات التفكيـــر الفـــردي لكـــل مـــتعلم ، يتشـــارك-٢
  ابة مشتركة .إجعلى  نالى ويتفقو الخطوة األ

  )٢٣،ص ٢٠١١، (الشمريّ            ابة على السؤال .جيختار المعلم عددا من المتعلمين لإل-٣
تاحـــة فرصـــة الـــتعلم وجودتـــه م ومنهـــا إالمتغيـــرات للـــتعلم هـــي تحـــت ســـيطرة المعلـــ أنويـــرى بلـــوم       
  لإلتقــــانالمطلــــوب  مســــتوىال إلــــىيرتقــــي بــــالمتعلمين للوصــــول  أنلك مــــن المتأمــــل مــــن المعلــــم ،ولــــذ
تــوفير الوقــت الكــافي للمتعلمــين  مــام المعلمــين هــوالتحــدي أ أصــبحالتعليميــة المحــددة ،حيــث  هــدافلأل

 مسـتوى إلـىغلب المتعلمين وصول أ ناستراتيجيات التعليمية الفعالة التي تعمل على ضمإلوتوظيف ا
  ) ٢٩،ص٢٠٠٩(عبابنة ،                          منهم . إليهالمحدد والمطلوب الوصول  اإلتقان
  تية :ستراتيجيات الثالث وذلك لألسباب اآلحث اإلالبا إختاروقد       

ــةهــا مــن اإلنإل- ــيم وتعطــي دورا  ســتراتيجيات الفعال جابيــا للمــتعلم وتخلــق جــو مــن يإوالنشــطة فــي التعل
  التفكير .

منهـا فـي الـدرس والعمـل  أيخـذ اة المعلم والمـتعلم عنـد أناعدم مع سهولة تطبيقها في الدرس ومن ثم-
  بخطواتها .

  . اإلتقانيراءات التعلم إجمالئمتها من حيث الوقت مع -
  . اإلتقانيموذج نابة وبالتالي كلها تعمل من ضمن مبادىء األجتعمل جميعها على تكرار اإل-
  .في كافة المجاالت عند إستعمالها مستويات الطالباثبتت نجاحا في رفع -
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عداديـــة حســـين محفـــوظ ســـتراتيجيات فـــي إالباحـــث علـــى تجريـــب وتوظيـــف  هـــذه اإلعمـــل حيـــث       
دارتهـا لمرحلـة الرابـع العلمـي لمعرفـة ماتتطلبـه الخطـوات ل وبتسهيل مـن كـادر إو للبنين في الكورس األ

  . هذه اإلستراتيجيات الثالثستخدام ية إكانمإ إلىمن وقت وتم التوصل 
       Habits of  Mind  :  عادات العقل الثانيالمحور 

  مقدمة عن عادات العقل :
ـــالعقـــل مـــن  نإ        ه منـــاط أنـــ،وكفـــى بالعقـــل منزلـــة  ناســـن) لإللىا( تعـــ عم التـــي وهبهـــا اهللالـــنِ  لأجَّ

 أنمطالــب  اإلنســانمــن هنــا فعلــى كثيــر مــن الخلــق تفضــيال .و  اإلنســان لىاالتكليــف وبــه كــرم اهللا تعــ
م لـم يسـتعمله فوظيفتـه هـي أ اإلنسـانسـتعمله لـة التفكيـر هـو العقـل ،إآ نإيدرب عقله علـى التفكيـر ، فـ

للتفكيـر  اإلسـتعداداإلنسان يولـد ولديـه  أنلة التفكير الفرضية التي تقول الذي يقف وراء آ أنالتفكير ،و 
  )٥٧،ص ٢٠١٥، (الرابغيّ                   ) . ىلا( تع عن بقية خلق اهللا اإلنسان،وبذلك تميز 

الطاقـة الكامنـة  نإ إذالتفكيـر يحتـل الصـدارة بـين سـلوكنا اليـومي ، أنوبذلك نالحـظ فـي حياتنـا        
 ناتحقيـــق تفكيـــر جيـــد مـــالم توجـــد عـــادات عقـــل لضـــم اليمكـــنلعمليـــات التفكيـــر يمثلهـــا الـــذكاء ،ولكـــن 

يـؤدي المتعلمـون أدائهـم  أنتعمـل علـى مهـارات التفكيـر ،فبواسـطتها  الكفاءة والجودة والنوعية التي تـتم
جابيــات والســلبيات وٕاستكشــاف الخيــارات ياإل إلــىالنظــر  القــدرة علــى مــن خــالل أفضــلالفعلــي  بصــورة 

  )٢٨٦،ص٢٠١٢(ابراهيم واخرون ،                          ظهار التفكير المطلوب بسهولة  .وإ 
 أننــا بــل تواجهن الحياتيــة اليوميــة ، لــيس علينــا فقــط حــل المشــكالت التــي و شــؤ وعنــد التفكيــر بال      

شـغال دائـم ،وفـي طريـق نإ نبحث عليها بين سيل المثيرات المعقدة المتواصلة التي تحتم علينا مطالب و 
تفكيرنـا لـيس فقـط مجـرد تفكيـر  نإوب منـا القيـام بـه فنجـد ـمطلـ اً رفيع هناك عمالً  أنالحياة عندما نجد 

فسـنا بصـورة أنسـتثمار حساسيتنا للمناسـبات وعـن الميـل إل نقوم به ، بل هو التعبير من أنينا القدرة لد
 أنال نا كثيرا عند جلوسنا في المكتب وأقالمنا مشـرعة ، إيقظة ،ويمكن للقدرات العقلية وحدها مساعدت

  رجاء العالم .ل الجيدة تبقينا سائرين في بقية أعادات العق
  )٢٨١،ص ٢٠٠٧بو رياش وزهرية ، (أ                                                          

نـا نمتلـك مهـارات التفكيربصـورة حسـنة ،ولـدينا نإه عنـد امتالكنـا القـدرات العقليـة فقـط ، فأنفنجد        
نا مـن لـديماسـتعمال إ إلـىميـل ننـا، ولكـن قـد التواجهحلول متنوعة للمشكالت التي  إلىالقدرة للوصول 

تلـك المهـارات مـن  سـتعمالإ إلـىعـدم الميـل  أيلب منا ذلك ، طُ  في حال المهارات تفكير متنوعة ، إ
  كمنهج حياة بالنسبة لنا . أوفسنا بصورة مستمرة أنتلقاء 

نـا نمتلـك نإمتالكنـا مهـارات متنوعـة للتفكيـر ،فإ إلـىضـافة ه إنـإمتالكنا عـادات العقـل فأما عند إ       
ــاة وفــي جميــع مواقــف أنهــذه المهــارات العقليــة فــي مختلــف  ســتعمالاإلرادة إلضــا الميــل و أي شــطة الحي

ت نمـط أصـبحفقـط ،بـل  الحاجـةستخدامنا لتلك المهـارات لـيس فـي وقـت إ نإ أيالحياة التي نمر بها ،
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ــاة حيــث نف ــاعــل العــادة بــدون عنــاء ،وبــذلك عنــد إمتالكنــا عــادات العقــل قــد إحي ســلوكات ذهنيــة  متلكن
  )٤٢٧،ص ٢٠٠٦(سعيد ،              ستخدامنا لمهارات التفكير المتنوعة .وواعية في إمستمرة 
 نإعادات العقل هي النقطة التـي تلتقـي فيهـا المعـارف والمهـارات والرغبـات ،فـ أنوبذلك نالحظ       

بـه ،  ا يجـب علينـا القيـامذاجـب علينـا القيـام بـه ،ولمـياالتصور الـذهني النظـري يمثـل المعرفـة ، وهـي م
هــو الرغبــة  األمــردافع الــذي يــدفعنا للقيــام بهــذا مــا الــ، أ األمــركيــف يمكننــا القيــام بهــذا والمهــارة تعنــي 

ع الصفات السابقة وبـذلك نكـون نتحلى بجمي أنعاده في حياتنا يجب  إلى األمريتحول  أن أجل،فمن 
  )٥٩،ص ٢٠٠٩،  (كوفيّ                                            كتسبنا العادات العقلية .قد إ

كثــر مــن والثقافــة للبــاحثين ، لــذلك وجــدنا أ اإلتجــاهوقــد تعــددت التعريفــات لعــادات العقــل بحســب       
تتفــق  إذتفاقــا متقاربــا جــدا للتعــاريف هــذه فيمــا بينهــا ، هنــاك إ أننــا نجــد نإال إ مفهــوم لهــذا المصــطلح ،

  ها (نمط من السلوكيات الفكرية الذكية ) .أنعلى 
  )  ١٨،ص ٢٠١٥وحيدر،  (الطريحيّ                                                               

ــا نإكــد كثيــر مــن الخبــراء التربــويين وقــد أ        ور ـعــادات العقــل قــد ســببنا القصــ إســتعمالنــا بإهمالن
ت العقـل يسـاعد علـى العمـل تنميـة عـادا نإ الكبير في النتائج التي نريد تحقيقها من العملية التربويـة ،و 

فكـارهم بفعاليـة وتـدريبهم علـى تنظـيم الموجـود لـديهم المخـزون المعرفـي لـدى المتعلمـين وٕادارة أبتنظيم  
  تنظيم المعارف لحل المشكالت .  أجلا بطريقة جديدة غير مألوفة من إليهبطريقة خالقة، والنظر 

  )٤٤،ص ٢٠١٣(عفانة ،                                                                      
هميــة تنميــة عــادات العقــل لكونهــا مجموعــة ســلوكات ذكيــة تعمــل علــى جعــل المتعلمــين وتتركــز أ     

فســـهم ، وتكســـبهم أنهـــا بٕانتاجيـــة القيـــام ببنـــاء المعرفـــة و كانمإ إلـــىينتقلـــون مـــن نقـــل المعرفـــة وحفظهـــا ، 
فكـــارهم ،وحـــل ير نمـــط تفكيـــرهم ،وطرائـــق لمعالجـــة أمجموعـــة مـــن الســـلوكيات الذكيـــة المرتبطـــة بتطـــو 

    والتواصل مع الزمالء . البياناتمشاكلهم ، وقدرة التعامل مع المعلومات و 
  )   ١٢،ص ٢٠١٥(بربخ ،                                                                         

  : ظهور ومراحل تطور عادات العقل
ا اتهيات بـدكانـ إذدات العقل من النظريات الحديثة في مجال علـم الـنفس المعرفـي ،نظرية عا نإ      

 ناعنـو  كـانيكـي عنـدما األمر على يد ستيفن كوفي عالم اإلدارة  في منتصف سبعينيات القرن المنصرم
ـــه (العـــادات الســـبع أل ـــر النـــاس فعاأطروحت ـــدكتوراه فـــي اإلكث ـــى ال ـــة) للحصـــول عل دارة .وباتـــت هـــذه لي

  اليوم تعرف بنظرية (عادات العقل السبع لستيفن كوفي) .النظرية 
                                                           )Stephen Covey ,2007,p148(  

فـــي عـــام  األمـــرل أو الـــواردة فـــي عـــادات العقـــل بـــدأت  األفكـــار نإ إلــــى ويشـــير كوســـتا وكاليـــك      
مصــطلح الســلوكيات الذكيــة ،ثــم تطــورت عنــدما عملنــا بعمــل  ) عنــدها تبادلنــا الحــديث حــول ١٩٨٢(
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كتشـــفنا مـــن خـــالل العمـــل اليـــومي مـــع المتعلمـــين بشـــرية مـــع الممارســـين الصـــفيين حتـــى إالتجـــارب ال
  خر.أسماء للسلوكات التي يتوقعها أحدنا من األ جانا نحتنإوالموظفين 

ضــباط للعقــل تجــري نإ تحتــاجوكيات الســل نتفقنــا علــى تســمية لهــا وهــي ( عــادات العقــل ) ألوإ        
  تباه .نإ كثر ذكاء و إعتيادية للعمل نحو أفعال أطريقة  إلىممارسته حتى يتحول 

  )xv،ص٤،ج ٢٠١٥(كوستا وكاليك ،                                                            
عتمـــدا فـــي إ إذات العقـــل ، لنظريـــة عـــاد نيالرســـمي نييكوســـتا وكاليـــك همـــا المؤسســـ ولهـــذا ُيعــــد      

ستقصـاء علمـاء والبـاحثين والتـي عملـت علـى إنظريتهما على النتائج والبحوث التي قام بها كثير مـن ال
ون ، ناعمـال ، وفنـلحيـاة : علمـاء ، ومدرسـين ،ورجـال أصفات المفكرين البارعين في مختلف نواحي ا

  )١٦،ص ٢٠١٥وحيدر ، (الطريحيّ                               ورياضين ،ومهندسين وغيرهم . 
) ١٩٩٢و عــام (نابعــادات العقــل حتــى وضــعها العــالم مــارز ســاط التربويــة و فــي األ اإلهتمــامثــم زاد      

)  تعتمد على العادات العقليـة ١٩٩٣بعاد التعلم ، وظهرت عدة مشاريع في عام (أضمن  عدا خامساً بُ 
) ،وفـي ٢٠٦١يكين حتـى عـام (األمـر علوم لجميـع ) لتعليم الAAASكأساس للتطوير ، ومنها مشروع (

ة تحتــوي كـل منهـا عـادات فرعيــة ، ربتقسـيم العـادات العقليــة لثالثـة أقسـام رئيسـليا) قـام ه١٩٩٩العـام (
ســم (عــادات العقــل سلســلة زاء مــن كتابــات كوســتا وكاليــك تحــت إجــأربعــة ) ظهــرت أ٢٠٠٠وفــي عــام (

ون مـــن ســـتة عشـــر عـــادة عقليـــة ،وبـــدأت تـــزداد حتـــى ليـــة لعـــادات العقـــل تتكـــأو تنمويـــة ) قـــدمت رؤيـــة 
    عادة عقلية ) . ٣٠في كتابه ( كرها يوسف قطاميّ ذاثالثين عادة عقلية حسب م إلىوصولها 

               )  ٦٦، ص ٢٠١٥(الرابغّي ،                                                                     
  التي تقوم عليها عادات العقل: اإلفتراضات

سـاس النظـري للتـدريب علـى إفتراضـات تعمـل علـى تشـكيل األتقوم عادات العقل علـى مجموعـة       
  هي : اإلفتراضاتفعالية عالية وهذه  إلىالعادات العقلية للوصول بالعقل 

  اءه .لة التفكير هو العقل يمكننا تشغيلها بأعلى كفآ-
  دارته كما يريد .لك العقل ويقدر على إالجميع يمت-
  دارته وتقييمه وتعديله.ة الكافية لتوجيه العقل ذاتيا، وإ الجميع لديهم القدر -
  ات تشغيل الذهن من خالل تعليم عادات العقل .جانت إلىيمكن الوصول  -
  لكل عادة. األداءلعليا في الكفاءه ا إلىالوصول  أجليمكننا تحديد مجموعة عادات ومهارات من  -
مـــع عقولنـــا ، وٕاكتشـــاف ســـعتها ، وٕامـــدادها بالطاقـــة  بواســـطة التعامـــل ضـــافة عـــادة جديـــدةنـــا إكانمبإ -

  على منها.الذهنية لنتوقع أداء أ
  متالكنا للعادة الذهنية في مادة دراسية محددة .تنظيم المواقف التعليمية لنحقق إ يمكننا -
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تعقيـــد  األكثـــر إلـــىات والعمليـــات الذهنيـــة مـــن المهـــارات والعـــادات البســـيطة رتقـــاء بالمهـــار يمكننـــا اإل -
  مهارة ادارة العلم . إلى خيرا ،ومن ثم الوصول أ

مسـتوى  أيدينا وتصـبح لـدينا المهـاره فـي إدارتـه ضـمن أيـبنضـع عقولنـا  أنالعادات العقليـة تتضـمن -
  نريد من مستويات العمليات الذهنية .

داء مالحــظ ونســتطيع قياســه وذلــك ءات مجــدده للمهــارة تظهــر علــى شــكل أداأ إلــىيمكننــا الوصــول -
  )٥٢،ص  ٢٠١٤بو سيف ، (أ                             العادات العقلية تحديدا دقيقا .بتحديد 

  مبادىء ومتطلبات عادات العقل :
ية تؤكــد هنــاك أربــع مبــادىء أساســ أن )٢٠١٣نقــال عــن (عفانــة ، )Johnson( جونســون  يــرى      
 اإلعتمــادمليــات التفكيــر والتعلــيم ســهله بتصــبح ع نأل ل ، وهــي تــدعوهميــة تنميــة عمليــات العقــعلــى أ

  تي :معززه للعمليات العقلية .وهي كاآلكثر عمقا وهي على البنية المعرفية للمتعلم وأ
  مساعدة المتعلمين على تنظيم معارفهم .-١
  البناء على مالدى المتعلمين من معارف .-٢
  تسهيل عمليات تجهيز ومعالجة المعلومات .-٣
  )٧٦،ص ٢٠١٣ة ،نا(عف                                 . وواضحاً  جعل التفكير العميق سهالً -٤

  خصائص عادات العقل :
ــــــال عــــــن (الرابغــــــي ، )٢٠٠٠كاليك ،و اضــــــح (كوســــــتأو        ــــــة تتســــــم  العــــــادات أن )٢٠١٥نق العقلي

  كفاء.ت العقل والتي تجعل منهم مفكرين أيظهرون عادافراد الذين بخصائص توجد في األ
  وهذه الخصائص هي :  
للتطبيــق  أفضــلالســلوكيات الفكريــة يكــون مالئمــا أكثــر و  مــن نمــاذج ٕاختيــارالتقــويم : يعنــي توظيــف و -

بـين البـدائل ،يعتقـد  ختيـارضـلة واإلقدرة المتعلم على المفا أيا وفائدة ،إنتاجقل أ أخرى نماذجبدال من 
وجهات نظر متعدده والتحقق من مصـداقية الـدليل  إلىصغاء دراسة البدائل المختلفة واإل نإفكرون الم

يســـتحق المجهـــود الجـــدير ،وهونـــوع تفكيـــر التفكيرهميـــة هـــذا ،ويؤمنـــون بأ اإلهتمـــامســـات جـــديرة بممار 
  عتبار للقيام به .  باإل
هم في الحياة ،وقد يقومون تواجهكل التي بالمشا بعنايةالميول :وهي الرغبة والميل للمتعلمين للتفكير -

مــاط تفكيــر جيــدة ،فوجــود أن إســتعمال إلــىقــرارات متســرعة وعــادة يقومــون  إتخــاذقــات بو فــي بعــض األ
  السلوكيات الفكرية . ماطأن نمط من ستعمالحساس بالميل إليعني إ لدى المتعلمين توجه

 أي، نمــط الســلوك الفكــري وتطبيقــه الســتعموالظــرف المالئــم إل ةدراك الفرصــوتتضــمن إ ة :ـاسيالحســ-
م لذخيرة من مهـارات التفكيـر متالك المتعلالمناسب لتنفيذ السلوك ،وبعد إ كانللوقت والم إختيارعملية 
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هناك تفكير معين يتناسب مع مهمة  أنالهام مالم يالحظ المتعلم األمر ية إستخدامها ببراعة بكانم،مع إ
  معينة .

 زمـة لتحقيـق السـلوكيات الفكريـة ،فـالالالساسـية الك القدرات والمهـارات األمت:ويعني إ متالك القدرةإ -
 القيمــة المــتعلم الــذي أوالحساســية  أوقــدر موجــود مــن عــادات العقــل مثــل الميــل  أييســاعد  أنيمكــن 
  هذه المشاكل .ل التفكير المطلوب اليمتلك

 أيي والعمـل علـى تحسـين أداءه ،السـلوك الفكـر لتزام : يعني الحرص دائما على التفكير بنموذج اإل -
لتـزام اإل أيمـن جديـد  بدايـةوال األخطـاء،ومعنـى ذلـك اإلعتـراف ب األداءاإللتزام بشـكل مسـتمر بتطـوير 

   ستمرار .إبالتفكير الرصين والعميق ،وحرص المتعلم على تعلم المعارف والمهارات الجديدة ب
                 ) ٦٨،ص ٢٠١٥الرابغّي ، (                                                                    

فعــال وحلــول للمشــاكل التــي قــرارات وأ إلــىوتعزيــز الســلوكيات الفكريــة وتحويلهــا  جادمــهــي إالسياسـة :-
  )٤١،ص ٢٠١٥ونور ، (الخفاف                                                 المتعلم . تواجه

  مراحل تكوين عادات العقل :
  تي :بمرحلتين عند تكوينها  وهما كاآل تمر العادة العقلية     

 إذشـيئا فشـيئا ،  أيالعـادة العقليـة بالتـدريج  إكتسـابحيث يتم في هذه المرحلة  : مرحلة التكوين : الً أو 
 إلـىة ، وبعدها تقل هذه العشوائية لتصل يكون متعثرا وبتصرفات عشوائية غير متقن األداء بدايةفي ال
  لي .ة والتلقائية لتأدية العمل بشكل آوالكمال ،وعندها يمتلك المتعلم العفوي اإلتقان

 إلـىدت السـهل وترجـع األسـباب التـي أ األداءوهـي مرحلـة الثبـات واإلسـتقرار و سـتقرار :يا :مرحلة اإلناث
بالعمـل حيـث نجـد بعضـها  اإلهتمـامتبـاه و نضـاؤل اإلوت إليـهالنضـج التـي وصـلت  إلـىستقرار للعـادة اإل

هـا قــد نه ذلـك إلاليمكنـل تحويلهـا و ات بطبيعـة الفــرد حتـى لـو حـأصـبحدرجـة الثبـات ،فيقـال  إلـىيصـل 
  )٤٥،ص ٢٠١٥(الخفاف ونور ،                                تمكنت من نفسه بشكل عميق .

  تية :العادات العقلية تمر بالمراحل اآلن عملية تكوي أن) ٢٠١٥،  ويرى (الرابغيّ       
فكيـــر فيـــه ، وقـــد يكـــون ذلـــك بســـبب تبـــاه المـــتعلم علـــى الشـــىء والتنإالتفكيـــر : وهـــي مرحلـــة تركيـــز -١

  الفضول . أوية بالنسبة له األهم
والتـي تكـون هـي مـن نفـس النـوع  خـرىالتسجيل : بمجرد التفكير والقيام بربطها بجميع الملفـات األ -٢
.  
يام بتكرار نفس السلوك وبنفس اإلحسـاس السـابق سـواء رار : يقرر المتعلم في هذه المرحلة القالتك -٣
  .   سلباً  أو جاباً أي
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لــى خزنهــا فــي ملفاتــه قــوى بســبب تكــرار التســجيل ، فيعمــل العقــل ع:تصــبح هنــا الفكــرة أ التخــزين -٤
د المــتعلم صــعوبة كبيــرة هتــه مواقــف مــن مــن نفــس النــوع ، ويجــجامــام المــتعلم كلمــا و بعمــق ويضــعها أ

  ه مخزون بعمق في الملفات الموجودة في العقل الباطن .نعندما يريد التخلص من هذا السلوك أل
 أصــبحهــذا الســلوك  أنالعــادة : بســبب المــرور بــالخطوات الســابقة وبتكــرار مســتمر، يعتقــد العقــل  -٥

مجــرد التفكيــر  أولوك بســهولة الفــرد تغييــر هــذا الســ اليســتطيعجــزء مهــم مــن ســلوكيات الفــرد ، وبــذلك 
ساســية ، والمــرور بــنفس الخطــوات التــي ر المعنــى الــذي كونــه فــي الفكــرة األبتغييــره ، بــل يجــب تغييــ

  )٥٩،ص ٢٠١٥،  (الرابغيّ              جابية .يإادة السلبية لكي تحل محلها عادة تكونت بها الع
  التوجهات النظرية لعادات العقل  :

بعـادات العقـل يالحـظ توجهـات نظريـه متنوعـة لدراسـتها  إهتمـتوالدراسـات التـي  المتتبع لألبحاث     
عــادات العقــل مــن المواضــيع الســاخنة  أن،ويــدل ذلــك علــى تبعــا للتوجــه النظــري لهمللعــادات العقليــة 

معنيين فــي التربيــة  ـالــ مــن اإلهتمــامالكثيــر مــن التوجــه و  ،والتــي تتطلــبوالمهمــة فــي علــم نفــس التفكير
 . والمخطـط المتعلميـين  ناهـذأجابيـات التـي تعمـل عـادات العقـل علـى غرسـها فـي يلى األلحصول عل

،ص  ٢٠٠٨دبيـة مثـل : (نوفـل ، لتوجهات ،كما ذكرتها التوجهات األهم تلك ااآلتي يعطي ملخصا أل
) ، ١١٤-١٠٣،ص ٢٠٠٥ميمــــــــــة ، وأ ) ،(قطــــــــــاميّ ٧٧-٦٩،ص ٢٠١٥،  ) ،(الرابغــــــــــيّ  ٩٠-٦٨

  . )٤٣- ١٩،ص  ٢٠١٥وحيدر ،  (الطريحيّ 
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  برز تصنيفات عادات العقلبعض أ )١مخطط (                      
  
  
  

  تصنيف عادات العقل من وجهة نظر المصنف  المصنف
الحساســية تجــاه -دراك المصــادر الالزمــةإ-التخطــيط-التنظــيم الــذاتي (إدراك التفكيــر الــذاتي-١  ونامارز 

  تقييم فاعلية العمل)-راجعةالالتغذية 
مــة و امق-عقلــيفتــاح الناإل-البحــث عــن الوضــوح-لتــزام بالبحــث عــن الدقــةالتفكيــر الناقــد (اإل-٢

  خرين)ة تجاه األالحساسي-المواقف والدفاع عنها إتخاذ-التهور
توليـد –توسـيع حـدود المعرفـة والقـدرات –خراط بقوة فـي المهـارة نالتفكير والتعلم االبداعي (اإل-٣

توليـــد طاقـــة جديـــدة للنظـــر خـــارج نطـــاق -التقيـــيم الخاصـــة والثقـــة بهـــا والمحافظـــة عليهـــا معـــايير
  )السائدة معاييرال

ة فكــــر بالمصــــلح–قبــــل المهــــم  األهمإبــــدا بــــ– نهايــــةإبــــدا وعينــــاك علــــى ال –كــــن مبــــادرا وســــباقا   كوفي
–إعمـل مـع الجماعـة –يتفهمـوك  أنطلـب مـنهم ال ثم أأو خرين تفهم األ–المشتركة بين الطرفين 

  شحذ المنشار .إ
زر ياســـــــــــــــــ
  رياوم

–التواضـــع –اإللتـــزام –التواصـــل –التعـــاطف –التخيـــل –ل التحليـــ–التعبيـــر عـــن وجهـــات النظـــر 
  ستمتاع .البهجة واإل

  ديـالنق اإلتجاه أوستقصاء اإل إلىالميل –الل العقلي ـستقاإل–دالة العقلية ـالع–اح العقلي ـفتناإل  يالزناد
مشــــــــــــــروع 

٢٠٦١  
التشــكك  –الجديــدة  األفكــارفتــاح علــى ناإل –ســتطالع حــب اإل –صــاف ناإل –المثــابرة –النزاهــة 

 –لمالحظـــة ا–التخمـــين  أوالتقـــدير  –المهـــارات الحســـابية  –التخيـــل  – المبنـــي علـــى المعرفـــة
  ستجابة الناقدة .مهارات اإل–التواصل 

  العاطفة) -الحواس المتعددة -راء التفكيرو ام–سئلة خرائط عمليات التفكير (طرح األ-١  هيرل
  رة )ـتوسيع الخب–الع ـستطحب اإل –رونة ـالم –داع ـبالعصف الذهني (اإل-٢
  ة)ـالدق –ط ـالضب –م ـالتنظي–ابرة ـلمنظمات الشكلية (المثا-٣

كوســــــــــــــــــتا 
  وكاليك

التفكيـر فـي التفكيـر  –التفكيـر بمرونـة  –صـغاء بـتفهم وتعـاطف اإل –التحكم بالتهور  –المثابرة 
التفكيــر  –تطبيـق الخبــرات الماضــية  –التســاؤل وطــرح المشــكالت   -الدقـة  أجــلالكفـاح مــن  –

ار والتجديـد بتكـالتصـور واإل–بإسـتخدام جميـع الحـواس  البياناتجمع  –ة والتواصل بوضوح ودق
التفكيـر التبـادلي  –مسـئولة  قدام على مخـاطراإل –الدعابة  إيجاد –اإلستجابة بدهشة ومتعة  –
  الدائم للتعلم المستمر   اإلستعداد –
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  كوستا وكاليك للعادات العقلية : تصنيف
ستة عشر سلوكا ذكيا تعبـر عـن العـادات العقليـة وهـي  إلىصنف كوستا وكاليك العادات العقلية      

 الـتعلم ويسـتعمولنها أثنـاء فـي تفكيـر ، تظهـر فـي سـلوك المتعلمـينمزيج من عمليات معرفية ومهـارات 
  في المواقف والمشكالت وهي :

ستســـالمهم دم إكمالهـــا وعـــم لحـــين إإلـــيهزام المتعلمـــين األكفـــاء بالمهمـــة الموكلـــة وهـــي إلتـــ المثـــابرة:-١
يـــل المشـــكلة ،وكيفيـــة معالجتهـــا ، بســـهولة للمعوقـــات التـــي تعترضـــهم فـــي العمـــل ، وقـــدرتهم علـــى تحل

  عدم التخلي عما يفعلون . أيالحلول البديلة لحل المشكالت ،  متالكوإ 
صـــــرار علـــــى الهـــــدف بالعمـــــل ويســـــتمرون بـــــالتفكير ، واإل هـــــم يمتلكونهـــــا عنـــــدما يســـــتمروننإونقـــــول 

  ) ١٠١،ص ٢٠١٥،  (الرابغيّ         خطاء .إتجاه الهدف مهما إرتكبوا من أ،ويستمرون بالحركة ب
قـدام ل حـل المشـكالت ، والتفكيـر قبـل اإلي قبـأنمتالك المتعلمـين لصـفة التـهي إ : التحكم بالتهور-٢

توضــيح التوجيهــات وفهمهــا  أجــلالبــدء بــه ، والمكافحــة مــن  وتكــوين رؤيــة واضــحة وخطــة للعمــل قبــل
صـغاء لوجهـات ة قبـل العمـل علـى فهمهـا بدقـة .واإلفكـار معينـحكام الفوريـة حـول أاأل إصداريل إج،وت

  )  ٢٨٩، ص ٢٠٠٧بو رياش وزهرية ، (أ                                            نظر بديلة .
القدرة التي يمتلكها المتعلمـون لـذكر الخطـوات الالزمـة لخطـة عملهـم  هي -: التفكير حول التفكير-٣

ون معرفتــه وقــدرتهم علــى تقيــيم كفــاءة خطــتهم وشــرح خطــوات تفكيــرهم جاحتــياوم مــايعرفونووصــفهم 
              الالزمة .  البيانات إنتاج أجلوشرح وجهات نظرهم في صنع القرار والتخطيط من 

  ) ١١٢، ص ٢٠٠٥(قطامّي وأميمة ،                                                             
كثــر فجائزتــه الحكمــة ل مرحلــة للفهــم ، ومــن يصــغي أأو صــغاءهو اإل :  صــغاء بــتفهم وتعــاطفاإل-٤

لمفكـرون الجيـدون يتميـزون بحسـن صـغاء ، واكبيـرا فـي اإل ،فالمتعلمون الفعالون هم مـن يمضـون وقتـا
الفهــــم بالشــــكل الصــــحيح ،  أجــــلمــــن  بعنايــــةخــــرون ، ويصــــغون بمــــا يقولــــه األ اإلهتمــــاماإلســــتماع و 

                  )٢٦، ص٢٠١٥(الطريحّي وحيدر ،                 . الفراغ من اإلصغاء  حتى أيواإلحتفاظ بالر 
ــة-٥ ــر بمرون ــ التفكي ــ أن: يتميــز المتعلمــين المرنــون ب راء خاصــتهم عنــد ديهم القابليــة علــى تبــديل اآلل

شــطة ومخرجــات متنوعــة فــي نفــس الوقــت ، ويعتمــدون أنضــافية ، والعمــل فــي ات إنــاالحصــول علــى بي
ى يفكـرون بطريقـة شـمولية واسـعة األفـق ومتـى يتطلـب على طرائق عدة لحل المشكالت ، فيعرفون متـ

  ساليب جديدة . أ إستعمالمتعددة ب زوايامن المشكلة  إلىهم النظر كانمدقة تفصيلية ،وبإ األمر
                    )٨٦،ص ٢٠٠٨(نوفل ،                                                                       

للقواعــد  راجعـةمـور ،والماألويقصـد بــه أخـذ الوقـت الكـافي فــي تفحـص  : الدقـة أجــلالكفـاح مـن  -٦ 
النـواتج النهائيـة  أنالتأكـد مـن  أجـلتباعهـا مـن مـاط التـي يتعـين إناأل راجعـةلتـزام بهـا ،ومالتي يجـب اإل
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يصــال إأداء حتــى  أفضــلالحصــول علــى  أجــلالموضــوعة ، والعمــل المتواصــل مــن  معــاييرمطابقــة لل
                    )١٠٧،ص ٢٠١٥(الرابغّي،  ودقة . نإتقاجاز المهمات الموكلة بكل نإ درجة الكمال ،و  إلىالعمل 

سئلة ووضع عدد من البدائل قدرة المتعلمين على طرح األ إلى:وتشير  التساؤل وطرح المشكالت -٧
معلومــات مــن مــامهم عنــد الحصــول علــى التحــدث أ أوحــل المشــكالت عنــدما تعــرض علــيهم  أجــلمــن 

ر المحيطـــة بشـــكل معمـــق ، القـــرار ،وكـــذلك الـــوعي للظـــواه إتخـــاذالمصـــادر المتعـــددة، والقابليـــة علـــى 
                    )٧٢،ص ٢٠١٥(القرنّي ،          من معلومات . مايحيطهاسباب المؤدية لحدوثها و ومعرفة األ

كياء يتعلمون من المرور بالتجـارب ذ: المتعلمين األ الخبرات الماضية على مواقف جديدة تطبيق -٨
توضـيح  أيالماضـي يستخلصـون منـه التجـارب ، إلـىهة مشكلة محيرة جديدة فهـم يلجـؤون جا،فعند مو 
ســترجاع المخــزون لــديهم مــن التجــارب أحــداث مشــابهة مــرت علــيهم ســابقا ،وإ بمقارنتــه ب ناأل مايفعلونــه

  )٢٩٣،ص ٢٠٠٧بورياش وزهرية، (أ                 ات لالستدالل بها .نالمعارف كمصادر بيوا
يريــدون توصــيل الــذي  جــلكيــاء يكــافحون ألذالمتعلمــين األ نإ:  التفكيــر والتواصــل بوضــوح ودقــة -٩

 سـماء صـحيحة ،دقيقـة ، وتعبيـرات لغويـة محـددة وأ لغـة ستعمالقوله بدقة ، وبذل مافي اإلستطاعة إل
ـــدعو افـــراط فـــي الحـــذف والتعمـــيم والتشـــوية ، ويحـــتجنـــب اإل جـــليناضـــلون أل ـــديم ال م لون بـــدل ذلـــك تق

  ) ٨٨،ص ٢٠٠٨(نوفل ،                                  دلة .لمقوالتهم بتوضيحات ومقارنات وأ
مـن حواسـهم كلهـا  المتعلمين يستعملون أن:ويقصد بها  ستخدام جميع الحواسبإ البياناتجمع  -١٠
حواســـهم مثـــل الســـمع  ســـتعمالة إلتاحـــة الفـــرص الكثيـــر مـــن خـــالل إ البيانـــاتجمـــع المعلومـــات و  أجـــل

معظـم الـتعلم  نوالبصر واللمس والشـم والتـذوق والهـدف منـه تحقيـق الفهـم العـالي وحـل المشـكالت ، أل
    )٥٨،ص ٢٠١٥(الخفاف ونور ،            المادي واللغوي يشتق من البيئة من خالل الحواس .

المشــكالت  أوحــداث واأل:قــدرة المتعلمــين علــى رؤيــة الموضــوعات  بتكــار والتجديــدالتصــور واإل -١١
، والقابليـة علـى النقـد غيـر المألوفـة  األفكـار إنتـاجمختلفـة ،وقـدرتهم علـى  زوايـاوتصور الحـل لهـا مـن 

علـى تصـور نفســه ، فهـي قابليـة الفـرد  أفضـلمنــتج  إلـىخـرين للوصـول الـذاتي ،وٕاسـتقبال النقـد مـن األ
ناء التعبير عـن أراءه لألخـرين فـي مناقشـته ثعدة أ زوايار مختلفة والتفكير من دوافي مواقف متنوعة وأ

  )١٠٤،ص ٢٠١٥،  (الرابغيّ                                   فكار غير عادية .وطرحه وتبنيه أ
الحلــول  إيجــاد إلــىالســعي  هــا تعنــينإ)  ٢٠١٣، :وتشــير (العتيبــيّ  ســتجابة بدهشــة ورهبــةاإل -١٢

والفـــرح لوجـــود القابليـــة علـــى حـــل المشـــكالت ، والرغبـــة فـــي  إجبتهـــللمشـــكالت وتقـــديمها لألخـــرين ،واإل
، والتقصـــي واإلكتشـــاف ،وحـــب  اإلتقـــانالـــتعلم مـــدى الحيـــاة ، والشـــعور بالحمـــاس والمحبـــة للعلـــم ، و 

  )٢١٢،ص ٢٠١٣، (العتيبيّ                                                         ستطالع .اإل
ر حـول مشـكلة ية المتعلمين على كشف الغموض الذي يـدو كانم:إ قدام على مخاطر مسؤولةاإل -١٣

دمون فكـارهم ،ويقـ،وهـم يقـدحون زنـاد أ نامـمخاطرة عند شـعورهم باألبداء سلوك الما ، وقابليتهم على إ
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ت تـدور الشـكوك كانـفرضيات جديدة حتى لـو هم ٕاختيار عالقات جديدة ،ويشاركون في أفكار أصلية ،و 
  )٦٠،ص ٢٠١٣ة ، نا(عف                                                              حيالها .

مـاط سـلوكات ذكيـة تـدعوا للسـرور والمتعـة مـن أن:هي قدرة المتعلمين علـى تقـديم  الدعابة إيجاد -١٤
ثــارة مهــارات التفكيــر ذات يــة علــى تحريــر الطاقــة وإ كانمواإلالدعابــة لهــا القــدرة  أنخــالل الــتعلم ،ووجــد 

المستوى العالي مثل : القابلية على العثور على عالقات جديدة ،التوقعات المقرونة بالحذر ،والتصور 
بطريقـة خالقـة الـذين لـديهم  هذه الخاصية يتميز بها حاللو المشـاكل نإ البصري ، وعمل التشابهات ،و 

  تعاطف والمواقف المضحكة بالفعل .  إلى تحتاجتي ـن المواقف الـييز بيـعلى التم يةكانماإل
                                                            )Costa&Kallick ,2009, p62 (                  

علـى  أصـبحمشـكالت اليـوم حـل ال نإ)  Costa&Kallick ,2005: يشـير ( التفكير التبادلي -١٥ 
يكـون  أنتطلـب المـتعلم القيـام بـه لوحـده ، ممـا ي اليسـتطيعدرجة عالية من الصعوبة والتعقيد ، بحيـث 

ية المتفاعلة فيمـا بينهـا ، التعاونكثر تواصال فيما بينهم ،وهذا يستوجب العمل بالمجموعات المتعلمين أ
 اليمكــــنوفكريــــا مــــن كــــونهم يعملــــون فــــرادى ،و  هــــم اقــــوى ماديــــاأننين يشــــعرون و االمتعلمــــين المتعــــ نإل

العمل الجماعي يهيىء بيئة صالحة لتعلم كثير من  ندون مهارات التفكير إل معاً  يعملوا أنللمتعلمين 
  )Costa&Kallick ,2005 ,p96(                                            العادات العقلية .

للـــتعلم  اإلســـتعدادكيـــاء يبقـــون دائمـــا علـــى ذ: المتعلمـــين األ الـــدائم للـــتعلم المســـتمر اإلســـتعداد -١٦
ســتطالع عنــدهم ،فهــم يمتلكــون الميــل ا ممزوجــة بحــب اإلالمســتمر ،فالثقــة بــالنفس التــي يتصــفون بهــ

ــتعلم المســتمر ،والميــل لطــرح التســاؤالت ،حتــى الحصــول علــى نوالرغبــة بصــورة ثابتــة لإل فتــاح علــى ال
تعقيـدا وليســت معرفــة  األكثــري معرفـة المســتوى للعمـل التــالي لخبــرة هــا نإ، ويعرفـون  راجعــةالالتغذيـة 

  ) ١٥،ص ٣،ج٢٠١٥(كوستا وكاليك ،                                               كل شيء .
يُعـــد هــذا  إذعتمــد الباحــث فــي الدراســة الحاليــة علــى تصــنيف كوســتا وكاليــك للعــادات العقليــة وإ      

ر والتطبيــق للعــادات العقليــة كمــا أشــار قناعــا مــن ناحيــة الشــرح والتفســيفات إالتصــني أفضــلالتصــنيف 
عتماده على نتائج كثير من البحوث والدراسـات لبـاحثين وعلمـاء فـي مجـال وذلك إل )٢٠٠٨(نوفل،إليه

يـــة تطبيقـــه فـــي التربيـــة والمؤسســـات التعليميـــة . ويمكـــن ترجمتهـــا كانمإالتفكيـــر وتعليمـــه ، كمـــا يتميـــز ب
   ) ٨٣،ص ٢٠٠٨(نوفل ،          .ية تطبيقها على جميع الفئات العمريةكانموإ عمل ، لىإبسهولة 

تنميــة ســت مــن العــادات العقليــة مــن تصــنيف كوســتا وكاليــك لــدى  إلــىوتتطلــع الدراســة الحاليــة      
 مي وهي (التفكير بمرونة ، التساؤل وطرح المشـكالت ، التفكيـر فـي التفكيـرـع العلـف الرابـطالب الص

ضـاع جديـدة ،الكفـاح مـن أو سـتخدام جميـع الحـواس ، تطبيـق الخبـرات السـابقة علـى إب البيانـات، جمـع 
تفـاق الخبـراء علـى تحديـد العـادات العقليـة المالئمـة من إ %٨٠) وذلك لحصولها على نسبة الدقة أجل

  ) .١٤( الفيزياء وذلك حسب الملحق  لطالب الصف الرابع العلمي في مادة
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بعــض العــادات تجتمــع مــع بعضــها الــبعض بصــورة طبيعيــة ، وبــذلك يجــب  أنلتجــارب تجــت اأنو      
لوا تعلــيم كــل العــادات الســت عشــرة مــرة واحــدة ، وبــديل ذلــك علــيهم العمــل و احــيال أنعلــى المعلمــون 

             يات المدرسة .و لأو ات المتعلمين ونوعية محتوى الدرس و جاحتيتقاء عادات العقل بحسب إنإب
  )٧٣،ص٢،ج٢٠١٥(كوستا وكاليك ،                                                             

مر تقييم عادات العقل كلهـا فـي الوقـت نفسـه متناسـين را من المربين يأخذهم الذهول في أكثي نإ و      
ــ معــاً  أنٍ جميــع عــادات العقــل فــي  ســتعمالوجــد أحــد يعمــل علــى إيه الأنــ ي ،وبــذلك يعمــل المعلمــون ف

ــ إختيــار طالبهــم ،وكــذلك نــوع المحتــوى الــذي  جاحتيــل التــي ســيعلمونها ويقيمونهــا حســب إعــادات العق
  ) ١٤٥،ص٣،ج٢٠١٥(كوستا وكاليك ،                                                يعلمونه .

 طـــالع علـــىاإلعـــرض للعـــادات الســـت المحـــددة بالتفصـــيل وذلـــك بعـــد  تـــياآل ل المخطـــطو اويتنـــ      
بوريـــــــــــــاش وزهريـــــــــــــة ، ) (أ٢٠٠٥ميمـــــــــــــة ، وأ مجموعـــــــــــــة كتـــــــــــــب ودراســـــــــــــات ومنهـــــــــــــا (قطـــــــــــــاميّ 

  )٢٠١٥، )(القرنيّ ٢٠١٥، )(الرابغيّ ٢٠١٥وحيدر، )(الطريحيّ ٢٠١٣ة ،نا)(عف٢٠٠٨)(نوفل،٢٠٠٧
  

  خصائص الفرد المتصف بالعادة  العادة العقلية 
عنــد الحصــول علــى ووجهــات النظــر  األفكــارتغيــر  وهــي قــدرة المــتعلم علــى  التفكير بمرونة

معلومات دقيقة جديدة ،والقدرة علـى الخـروج بمعلومـات مـن مصـادر متنوعـة 
فــي الوقــت نفســه، والنظــر للمشــكلة مــن وجهــات نظــر بديلــه، وقابليــة التكيــف 

  مع المواقف المختلفة .
التســـــاؤل وطـــــرح 

  المشكالت
هــي قــدرة المــتعلم علــى طــرح أســئلة وتوليــد عــدد مــن البــدائل لحــل المشــكالت 

ــــدما ع ــــيم عالقــــات ســــببية،وطرح أن  تمــــأل أنها أنســــئلة مــــن شــــتحــــدث و تقي
ـــــين مـــــ ـــــةكانمإ عـــــرف و يعرف المـــــتعلم ومـــــا الياالفجـــــوات ب ـــــى  ي الحصـــــول عل

ات والتضــــاربات فـــــي متعـــــددة ومعرفــــة التناقضـــــالمصــــادر الات مـــــن ـمعلومــــ
  ما.   سباب الدافعة وراء شىٍ الظواهروحول األ

التفكيـــــــــــــر فـــــــــــــي 
  التفكير

ــ لخطــة عملــه ووصــف مــا  لزم مــن خطــواتياى وصــف مــهــي قــدرة الفــرد عل
تقيـيم كفـاءة خطتـه وشـرح خطـوات تفكيـره  يةكانممعرفته وإ  يعرف وما يتطلب

  والتأمل فيها .
ـــــــاتجمـــــــع   البيان

بأســـتخدام جميـــع 
  الحواس

ســتخدام جميــع الحــواس مــن مكــن مــن الفــرص فــي إمإتاحــة أكبــر عــدد وهــي 
 فضـــلاألواإلســـتيعاب حـــل للمشـــكلة  إلـــىجمـــع المعلومـــات والوصـــول  أجـــل

  للمادة العلمية عن طريق الحواس .  
ســـترجاع ي مـــن تجـــارب ســـابقة وإ ناســـتخالص المعـــهـــي قـــدرة المـــتعلم علـــى إتطبيـــق الخبـــرات 
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الســـــــــابقة علـــــــــى 
  ضاع جديدةأو 

ضاع جديدة . أو ات لتطبيقها على نامامخزون من معرفة وتجربة كمصادربي

 أجــلالكفــاح مــن 
  الدقة

ـــى إ ـــتفحص المواقـــف والمعلومـــات قـــدرة المـــتعلم عل ســـتغالل الوقـــت الكـــافي ل
حتــرام الجــوده وإ  معــاييره والتأكــد مــن مالئمتــه للجــاز نإوتفحــص مــاتم  راجعــةوم

 ٕاتقـــانوالدقـــة والرغبـــة فـــي جعـــل النـــواتج فعالـــة والعمـــل المتواصـــل بحرفيـــة و 
  جاز المهام بأكمل وجه.نإل

  (اعداد الباحث)ب تصنيف كوستا وكاليكلها في البحث حسو ا)عادات العقل التي تم تن٢مخطط(    
  عادات العقل :لتنمية  الممارسات التعليمية

 أنمن الممكـن  التي تعليميةالممارسات ال والمتخصصين في مجال التربية بعض الباحثين يذكر      
  تنمية العادات العقلية لدى المتعلمين ومن بين هذه الممارسات هي : أجليقوم بها المعلم من 

تفكير بعـد طـرح السـؤال علـيهم فقـد زمنية كافية لل ويعني به أهمية إعطاء المتعلمين مـدة مت :الص-١
عظيمــــة  تظــــار المناســــب بعــــد كــــل ســــؤال لــــه فوائــــدنعطــــاء المتعلمــــين زمــــن اإلإ أنثبتــــت الدراســــات أ

ــــى إ ــــة جعطــــاء المتعلمــــين فرصــــة للتعــــديل والتطــــوير والتوســــع فــــي اإلللمتعلمــــين، حيــــث يعمــــل عل اب
بعد السـؤال يشـجع المتعلمـين علـى تقـديم توضـيحات بديلـة ويسـاعدهم علـى التخمـين والقيـام  ،فالصمت

  من خالل الحوار والمناقشة . البياناتبتفسير 
ا صـمت المعلـم بعـد السـؤال لمـدة إذابتهم محـددة وقصـيرة إجالمتعلمين تكون  نإثبتت الدراسات وأ     

ي يشـــجع علـــى طـــول ،والـــذا أعطـــوا وقـــت أإذابـــة جباإلين ، ويسترســـل المتعلمـــون تـــثنإ أويـــة واحـــدة ناث
  بداعية .ابات إإجعطاء التأمل لدى المتعلم وإ 

ها ستسـاهم فـي الحصـول علـى نإزمنية مناسبة للتفكير لجميع المتعلمين ف وكذلك عند إعطاء مـدة     
ة زيـــاد إلـــىكيـــاء فقـــط ،ممـــا يـــؤدي ذابـــات محتملـــة صـــحيحة مـــن كـــل المتعلمـــين ولـــيس فقـــط مـــن األإج

روري  للمتعلمـين للتفكيـر فترة الصمت هذه توفر الوقت الضـ أنفسهم ،و أنالتفاعل بينهم ،وتزداد ثقتهم ب
  )٨، ص٢،ج ٢٠١٥(كوستا وكاليك ،           المساعدة في تنمية عادات العقل لديهم . ومن ثم

ام بمعالجــة غــرس العــادات العقليــة هــي بتوجيــه المتعلمــين بالقيــ أهــدافمــن  نإ:  البيانــاتتــوفير -٢
ذا مـن المهـم ِلـبنـاء العالقـات السـببية ، أوستدالل اإل أوالمقارنة  أوراء التصنيف إجمن خالل  البيانات
لهم لكي يعالجوها ،وهذا يولد مناخا فعـاال مـع بحـث المتعلمـين عـن المعلومـات ،ويمكـن  البياناتتوافر 

  تحقيق ذلك بعدة وسائل منها :
  ء المتعلمين .داعن أ راجعةالتوفير التغذية -
المعلومـــات  إيجـــادعلـــى المـــواد والمعـــدات والعمـــل علـــى راء التجـــارب جـــتاحـــة الفرصـــة للمتعلمـــين إلإ -
  بمجهوداتهم . البياناتو 
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  وية للمعلومات . نالية والثو المصادراأل إلىالوصول  أجلتاحة الفرصة للمتعلمين من إ-
    ستجابة المعلم لطلب المتعلمين بتزويدهم بالمعلومات .إ-
  المعلم . عملية تفكيرية من أوعلى سلوك  ناحيإطالق التسميات في بعض األ-
جمــــع  أوالت المجموعــــة للتعــــرف علــــى مشــــاعر المتعلمــــين و ايســــتعرض المعلــــم خــــالل بعــــض المــــد-

  )٣١٤، ص ٢٠٠٧بورياش وزهرية ، (أ                                               المعلومات .
لم ـالمعـــ ت الصـــفية مـــن ســـتجابا: إهـــتم الخبـــراء التربويـــون باإل احكـــام صـــدارإالقبـــول مـــن غيـــر -٣ 
يســـلكها للعمـــل علـــى تنميـــة  أنابـــات الطلبـــة، ووضـــعوا للمعلـــم مجموعـــة ممارســـات صـــفية يمكنـــه جإل

  : تيأيارده كوستا وتشمل مأو حد كبير مع ما إلىالتفكير للمتعلمين ،وهي تتفق 
يقيمهــا  أن أوحكــم عليهــا  إصــدارابــات المتعلمــين دون إجمعلــم يســتقبل ال أنالتقبــل الحيــادي : يعنــي -

قـد تـم سـماع الجـواب ولكـن لـيس  أيه قد تم سـماع أفكـار المـتعلم ،وهـو إسـتجابة سـلبية ،أن،بل يشير ب
  ماء بالرأس .ياإل أوتعليق عليها ، أيابة على السبورة دون جمن الضروري فهمه مثل كتابة اإل

سـتقبالها وتوسـيعها بعـد إابـة المـتعلم وتوضـيحها إجعادة صـياغة م المعلم بإجابي : وهو قيايالتقبل اإل-
  ابته وفهمها والتفاعل معها .إجستقبال ه تم إأنمنه ،مما يشير للمتعلم 

 الجانـب إلـىتقـال نمـا اإلنإ ابة المـتعلم المعرفيـة ،و إجكتفاء المعلم بسماع التقبل والتعاطف : هو عدم إ-
توضـيح  تحتـاج جوانـببعـض ال أنابـة مثـل :جابته مبررا لـه تعثـره باإلإجفي ي للمتعلم ليشاركه ناالوجد
  راء متعدده حولها .إحتمال وجود آ أوما لغموضها أكثر أ
ابــات الصــحيحة ، جاإل إلــىشــغل المعلــم توصــل المتعلمــين جمــيعهم  اليكــون أنمــن ذلــك يجــب      

ارســة مهــارات التفكيــر لمــين علــى ممابــات متماثلــة ، بــل عليــه تشــجيع المتعإج إلــىوبالتــالي التوصــل 
ابــات للمتعلمــين علــى األســئلة جفــي اإل تبــاينهــذا ال نإة ، فــتباينــابــات تكــون مجاإل المتنوعــة ،ومــن ثــم
  بداع والتفكير وبالتالي مراعاة الفروق الفردية .يساهم في تنمية اإل

د وثابــــت ومراعــــاة وفــــق معيــــار محــــدســــاليب التعزيــــز المالئمــــة أ إســــتعمالتبــــاه عنــــد نويجــــب اإل      
ستوى الدافعيىة لـدى عتبار ميلية والعمرية للمتعلمين ،واألخذ بنظر اإلختالف في المستويات التحصاإل

حـذر وبطريقـة غيـر مدروسـة يزيـد مـن إعتمـاد المتعلمـين المـديح والتشـجيع بـدون  إستعمالالمتعلمين ،ف
  )١٢٨،ص ٢٠٠٥ميمة ،وأ (قطاميّ                                              خرين . على األ

مــــن  بات المتعلمــــين بشــــىءســــتجايتقبــــل المعلــــم  إل أنمــــن المهــــم جــــدا  نإ: التعــــاطف والمرونــــة -٤
اإلحكــام وٕاعطــاء قيمــة وٕاعتبــار  إصــدار أورائهــم وخيــاالتهم وعــدم التهديــد بــالتقويم التعــاطف وٕاحتــرام آ

لمــين علــى صــنع القــرارات وتنميــة التفكيــر لمتعالمطلوبــة ل مســاعدةتقــديم ال إلــىفكــارهم ،وهــذا يــؤدي إل
ضـا يسـتمع أيإسـتجابة المـتعلم و  إلـىالمعلـم يسـتمع  أن أيفسهم الثقـة بـالنفس ،أنالناقد لديهم ويزرع في 

  )٩٩،ص ٢٠١٥، (الرابغيّ                                         العواطف الكامنة تحتها  . إلى
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ابتــه علــى الســؤال إجقولــه المــتعلم عنــد ياالمعلــم لــم يفهــم م أنالمقصــود بالتوضــيح  نإ: التوضــيح -٥
ن الرغبـة مصطلحات لم يفهمهـا المعلـم ،فتكـو  المتعلم قد إستعمل أنكثر ،و معلومات أ إلى جاه يحتأن،و 

ٕاعــادة أو كثــر تحديــدا فــي شــرح الفكــرة يكــون أ أنكثــر فيطلــب مــن المــتعلم عنــد المعلــم فــي التوضــيح أ
  ضاحا .أيالصياغة بشكل أكثر 

عملياتــه الفكريــة ومشــاعره ،وليســت فكــار المــتعلم و والهــدف مــن التوضــيح هــو تحســين وٕاعــادة ترتيــب أ
علـى شـكل  أوسـتفهام ، إصاغ التوضيح غالبـا بصـورة يعتقد به ، وي أوشعر ياتغيير م أوعادة توجيه إ

  مثلة :بعض األ مزيد من الضوء ،وفيما يأتيعبارة تطلب تسليط ال
  بية الشخصية .ذاا تعني  بالجذاوضح لنا مت أنهل يمكنك يامحمد -
  فهمك .ي أأنا لست متأكدا أنياساره ،ف أخرىأعيدي ذلك مره -

  ) ٣١٦،ص ٢٠٠٧بو رياش وزهرية ،(أ                                                           
علمــين فــي : وهــي عمليــة وضــع المت مشــكالت تتحــدى قــدراتهم التفكيريــة إلــىتعــريض الطلبــة  -٦

 نإ ستنفار جميع طاقاتهم لحل المشـكالت التـي تعترضـهم و تعليمية تستوجب منهم العمل على إ مواقف
ثنـاء التـدريس أ أوالمشكالت هي المشكالت التـي يعيشـها المـتعلم يوميـا فـي الـرحالت المدرسـية  أفضل

 ات التــي تســـتعملهاســتراتيجيفرهـــا اإلفــي ســاحات المالعـــب .هــذه المواقــف تو  أوفــي القاعــة الدراســـية ،
  عادات العقل ويتم فيها تنمية مهارات التفكير وتوسيع خيال المتعلمين .

الحلـــــول  إيجـــــاد أوالمتعلمـــــين للتجهيـــــزات المخبريـــــة ،  ســـــتعمالومـــــن األمثلـــــة عليهـــــا : حـــــل مشـــــكلة إ
  للمشكالت التي تعترض الرحلة وغيرها .

شـغال من أشكال التنافر المعرفي يعمـل علـى إ اثارة فكر المتعلم وحثه بشكل نإويعتقد الباحثين       
  تية :التنافر بالطرق اآل إيجادن المتعلم بعمليات ذهنية ،ويمكن ذه
  عدم اليقين . أوثارة مسألة تحتمل التضارب في محتواها إ-
 مايقــدملــة لفهــم و اثنــاء المحعــدم اليقــين أ أوثــارة مســائل متضــاربة فــي محتواهــا حــث المتعلمــين علــى إ-

شغال تفكيـر المـتعلم فتحـدث إ إلىا المعروضة عليهم مما يؤدي يابهذه القض اإلهتمامخالل  لهم ،ومن
       ستطالع .وحب اإل اإلهتماميأتي دور المعلم لتعزيز الظروف إلثارة حالة من التقصي ،و 

  )١٣٠، ص٢٠٠٥(قطامّي وأميمة ،                                                              
 أنزدهــار ونمــو عــادات العقــل يجــب البيئــه التعليميــة التــي تعمــل علــى إ نإ) ٢٠٠٢،ويــرى (الحــارثيّ 

  تية :تتصف بالصفات اآل
  جميع المتعلمين لهم القدرة على التفكير . نأالمعلم ب ناميإ-
  التربوية هو التفكير وينبغي السعي لتحقيقه . هدافاألمن  نإيعي المتعلمون  أن-
  ين بمشكالت تتحدى القدرات التفكيرية لهم .هة المتعلمجامو -
  خطار والتهديد .منة الخالية من األتوفر البيئة التعليمية األ-
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  رات .ـالبيئة التعليمية الغنية بالمثي إيجاد-
  . ةليـالعق توياتهممع مس ـاء بصورة توافقيةتعمل على تنمية الذكعرض نشاطـات للمتعلمين -
                )٨١،ص٢٠٠٢، (الحارثيّ                                         مين .د المعلم القدوة للمتعلجاتو -

  تعليم عادات العقل : منالفوائد التربوية 
ر مارسـوه ،ولكـن ينظـ نإهـل التربيـة لم يسـبق ألالعادات العقلية ليست بالشىء الجديد الذي  نإ       

مجتمــع  أينــتعلم وكيــف نــتعلم ،وفــي  أنا يجــب ذاهــا رؤيــة جديــدة تركــز علــى مــأنا اليــوم مــن بــاب إليهــ
يرتكــز  أنترتكــز العــادات العقليــة علــى القــيم والعــادات التــي يــؤمن بهــا ذلــك المجتمــع ،ومــن هنــا يجــب 

  سالمية .ادات األعتقيسها في مجتمعاتنا على القيم واألتدر 
لتعلــيم العــادات العقليــة حســب  مجموعــة مــن المسوغـــات إلــىوســتا وكاليــك شــار كــال مــن كوقــد أ      

  تي :ية  وهي كاآلاإلنسانوجهة نظر الفلسفة 
العادات العقليـة تركـز علـى سـلوك وتصـرفات المـتعلم  نإ:  مراعاة الفروق الفردية والميول الخاصة-
ل عــادات عقليــة معينــة ســع مــن معنــى الشخصــية .فعنــدما ننمــي الــذكاء مــن خــالأو معنــى الســلوك  أنو 

تكــون لجميــع المفكــرين شخصــية محــددة ،والعــادات العقليــة تحتــرم الفــروق  أننعمــل بــ أنلــيس معنــاه 
 تقيد بمسـتوى محـدديالواسع الذي ال الفردية بين المتعلمين بتأكيد الخصائص السلوكية العامة بمفهومها

  من الذكاء . 
 أيعلــى الســلوكيات الفكريــة العريضــة  ت العقـــلتـــؤكد نظريــة عــادا : رفةـالمعــ طريــقالتــرابط عــن -

 أن إلــىالعامــة التــي تــربط بــين الحيــاة الواقعيــة اليوميــة وبــين المعرفــة الفكريــة ،ويشــير بعــض التربــويين 
  رية .ـالسلوكيات الفك إلىكاف لنقلها  ي المادة الدراسيةتعلم العادات العقلية ف

ثـر اطفي كثيـرا وذلـك لمـا للعواطـف مـن أالـذكاء العـهـتم البـاحثين مـؤخرا بإ: فساح المجـال للعواطـفإ-
هـا علـى تأثير عتبـار بنظـر اإل أخـذتنظريـة العـادات العقليـة العواطـف و فعال على الذكاء ،لذا لـم تهمـل 

 ومـن ثـمّ على السـلوك ة التفكيـر ،والعـادات العقليـة تؤكـدعلـى طريقـ فعال تأثيراطف ذات السلوك ،فالعو 
  وك . ـعلى السل والكبير ها الفعالتأثير ف لسيكون تركيزها عالي على العواط

رية وأهميتهــا فــي ـهميــة الحساســية الفكــالعــادات العقليــة علــى أ تركــز : ريةـمراعــاة الحساســية الفكــ-
    دراك الفرص والمناسبات التي يرغب المتعلم فيها بسلوكيات فكرية مالئمة .السلوك ،والتي تتضمن إ

                   )١٠٠-٩٩،ص٢٠١٥(الرابغّي ،                                                                
  دور المعلم في تنمية عادات العقل :

علمــين وذلــك مــن المت ناهــذأللمعلــم الــدور الكبيــر والرائــد فــي عمليــة تنميــة عــادات العقــل فــي  نإ     
  :  تيخالل العمل على اآل
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لوكات المتوقعـــة مــــن ات تعليميـــة :بحيــــث يجـــب وضــــع المهـــارات والســــجــــاســـيس نتالعمـــل علــــى تأ-١
  شكل واضح وصريح .المتعلمين ب

تكــون مثيــرة  أنلمحتــوى يجــب المكونــة ل موضــوعاتال أنالمحتــوى المعرفــي للــدرس : بحيــث  تعيــين-٢
تعلم ، هتمام المـها مثيرة إلنإعات بالمتنوعة ،وتتصف هذه الموضو  األفكارلألسئلة والتفسيرات الكثيرة و 
  كثر من تفسير واحد ،ولم تتم دراستها سابقا وبنفس المنظور.وتقدم مشكالت جديدة ،لها أ

العمليــات التــي يهــدف  أوالمهــارات والقــيم  أوفعــال الدالــة علــى العــادات العقليــة تقيــيم األقــوال  واأل -٣
  )١٣٦،ص ٢٠٠٥ميمة ،وأ (قطاميّ                              العمل على تنميتها .   إلىالدرس 

يفعلــه المتعلمــين ،فعنــدما يريــد مــن  أنيعمــل علــى تقــديم نمــوذج لمــا يريــد  أنالقــدوة : علــى المعلــم -٤
ن مــاهو التفكيــر وكيفيــة يبــين عمليــا للمتعلمــي أنخــرين فعليــه يكونــوا مفكــرين ومــراعين لأل أنالمتعلمــين 
  خرين .مراعاة األ

بـه ، يقــوم  ونعمــل الـذي يقومـبال وايفكـر  أنجـب علـى المعلـم مســاعدة المتعلمـين علـى التـدريب : ي -٥
  فعلوا كذا وكذا .بطرح االسئلة بدل القول للمتعلمين أ

لقيـام ا أجـلمن معلومات لمساعدة المتعلمين من  مايمكنسحاب التدريجي : توفير كل نالدعم واإل -٦
ستكشـاف وتأديـة المهمــة دها إعطـاء المتعلمـين الفرصـة إلبالمهمـة ، والقيـام بطـرح األسـئلة الالزمـة وبعـ

  )  ٣٠٧،ص ٢٠٠٧رياش وزهرية ،بو أ(                                                 فسهم .أنب
  بها . اإلهتمامل المتوفرة عند المتعلمين و الفحص الدائم لعادات العق -٧
  ل الوقت . ستمرار بتنمية عادات العقل عند المتعلمين طوااإل-٨
  . راسية داخل صف الدراسةالد شطة الحياتية اليومية والنشاطاتنمزج العادات العقلية باأل-٩

هميـــة العـــادات تعبـــر عـــن أ التـــي بصـــريةالعـــروض الضـــا أيو  متنوعـــة عـــرض ملصـــقات وصـــور -١٠
  العقلية .

  . في موقف مابعض العادات  إستعماللقيام بتقييم ذاتي لقدراتهم على الطلب من المتعلمين با-١١
بـين مـدى تقـدم المـتعلم الخاصة للمتعلمـين التـي تتقارير العداد للمتعلمين وإ  راجعةتغذية  إستعمال-١٢

  )٩٤-٩٣، ص ٢٠١٥،  (الرابغيّ                               ستخدام عادات العقل .من حيث إ
  المتعلمين لعادات العقل : إكتسابهمية أ

  ها تعمل على :نإمين للعادات العقلية تكمن في المتعل إكتسابهمية أ نإ     
ثنـاء الـتعلم لمـين مـن ممارسـة العـادات العقليـة أتاحة الفرصة العملية التـي يـتمكن مـن خاللهـا المتعإ-١

  بشكل عملي .
  مساعدة المتعلمين على تعديل العادات التي يرونها غير مجدية وغير منتجة بالنسبة لحياتهم .-٢
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ثنــاء حــل ين لرؤيــة مسـار تفكيــرهم الخـاص ، وٕاكتشــاف كيـف تعمــل عقـولهم أعلمـتاحـة الفرصــة للمتإ-٣
  المشكالت .

صــرارالتي المتعلمــين العــادات التــي فيهــا فائــدة عمليــة فــي الحيــاة مثــل عــادة المثــابرة ، واإل إكتســاب-٤
  ضا عادة العقل المنفتح للتعلم .أيبدؤها  ،و  عمال التيء األهانإعدهم على اتس
مين على التخطيط بدقة عاليـة علـى ضـوء متطلبـات المهمـة التـي يقومـون بهـا ،ووفـق تدريب المتعل-٥

  داؤهم في ضوئها .فسهم لتقييم اأنيضعونها ب معايير
شـطة نالمهارات والقدرات العقلية في كـل األ ستعمالمساعدة المتعلمين على إمتالكهم اإلرادة تجاه إ-٦

  ادة يمارسها المتعلم بدون تعب .التفكير ع نإ إلىالحياتية والتعليمية للوصول 
القــدرة قــدرات التنظــيم الــذاتي ،و  إكتســابمــن خـالل  وذلــك داءأ فضــلألمسـاعدة المتعلمــين للوصــول -٧

  بداعي والناقد .على مزج قدرات التفكير اإل
ليســت مألوفــة  أوت غريبــة ،كانــتاحــة الفرصــة لكــل المتعلمــين بــالتفكير بطــريقتهم الخاصــة مهمــا إ – ٨
  اضافة المتعة للتعلم . أجلن خرين ملأل
داء المهمـات التـي مين على تحمل المسؤولية من خالل إتاحة الفرصة لهم للتطـوع ألتدريب المتعل -٩

  ) ٤٣٠ص،٢٠٠٦(سعيد،       المخاطرة .يطرحها المعلم ، وبذلك يعتادون على تحمل المسؤلية و 
  دراسات سابقة :

التــي نظمهــا علــى شــكل و عالقــة بالبحــث الحــالي هاحــث مجموعــة دراســات ســابقة لســتعرض الباإ     
وذلـك حسـب  اإلتقـانيلت الـتعلم و ال وهي الدراسات التي تنو محورين المحور األ إلىجدول وقد قسمها 

) ٢جـدول ( لـت عـادات العقـل وكمـا موضـح فـي و اوهي الدراسات التـي تن ) والمحور الثاني١جدول ( 
  تي :ورة حسب تسلسلها الزمني وكاآللمذكمؤشرات للدراسات ا إلىشار الباحث ، وأ

  : اإلتقانيلت التعلم و ال : الدراسات التي تنو المحور األ
  ) ٢٠١٠(القواقنة  ،  -١
  ) ٢٠١٥،    السرايّ (-٢

  لت عادات العقل :و ا:الدراسات التي تن  الثانيالمحور 
  )  ٢٠١٣،    (العتيبيّ -١
  )٢٠١٤( مسلم    ،   -٢
  )٢٠١٥،   ( الركابيّ -٣
       )  ٢٠١٥،  لقرنيّ ( ا-٤
ـــ إلـــىشـــار الباحـــث وأ    الحـــالي وكـــذلك  لقـــة بمتغيـــرات بحثنـــادراسات الســـابقة المتعـالمؤشـــرات  مـــن ال

        ستفادة منها في البحث الحالي . ل البحث الحالي وكذلك مدى اإلمؤشرات حو 
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  انياإلتقلت التعلم و ا) الدراسات السابقة التي تن١جدول (                     

الباحــــــــــــــــث ت
وســـــــــــــــــــــــــنة 

جـــــــــــــــاز ناإل
  والبلد

 هدف الدراسة 
  التعرف على :

المـــــــــــــــــــــــــــنهج
  المستخدم

  اإلتقانوحد 
  

جــــــــــــــــــــــــــــنس
ـــــــــــــــــــــــــــــــة  وعين

  البحث

دواتأ
  البحث

  

الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل 
  حصائيةاإل

  هم النتائجأ

 (القواقنـــــــــــــةّ ١
،٢٠١٠(  

  االردن

ســــــــــــــتخدامأثــــــــــــــر إ
اســـــتراتيجية الـــــتعلم 

ـــــــاني المـــــــدعم  اإلتق
بالوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل 

فـــــــــــي  التكنلوجيـــــــــــة
تفكيــر التحصــيل وال

اإلحتمـــــــــــالي فـــــــــــي 
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريس 

حتمـــــاالت لـــــدى اإل
طلبـــــــة الجامعـــــــات 

  السعودية.

التصــــــــــــــــــــميم
  التجريبي

٨٠%  

 )٧٣(
  طالب

تجريبيــــــــــــــــــــــــة 
)٣٥(  

ضـــــــــــــــــــــــابطة 
)٣٨(  

ـــــــــارات إ ختب
  تكوينية

ــــــــــارتحإ ختب
  صيلي

ــــــــــــــار غ ختب
التفكيـــــــــــــــــر 
  االحتمالي

  

تحليــــــــــــل اختبــــــــــــار 
)T-Test(  

ــــــــــــــــــــــــــــــات ن،اإل حراف
المعياريـــة ،التوزيـــع 

  التكراري

ــــــة توجــــــد فــــــروق ذو دال ل
إحصــائية فــي التحصــيل 
ــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــار التفكي وٕاختب

حتمـــــــــــــــالي لصـــــــــــــــالح اإل
المجموعـــــــــــــة التجريبـــــــــــــة 
والــــــــــــــــــــــــــذين درســــــــــــــــــــــــــوا 
بأســــــــــــــــتراتيجية الــــــــــــــــتعلم 

المـــــــــــدعم      اإلتقـــــــــــاني
  بالوسائل التكنولوجية .

 الســـــــــــــرايّ (٢
،٢٠١٥(  

  العراق

ثر طريقتـي الـتعلمأ
ــــــــاني ــــــــتعلم  اإلتق وال
ـــــــــــى التعـــــــــــاون ي عل
يل طالبــــــات تحصــــــ

كليـــــة التربيـــــة فـــــي 
أســــــــــــــاليب مــــــــــــــادة 

تدريس الرياضـيات 
تجاهـــــاتهن وعلـــــى إ

نحــــــــــــــــــــو مهنــــــــــــــــــــة 
  التدريس .

التصــــــــــــــــــــميم
  التجريبي 

  

 ) طالبة٥٤(
 ١تجريبيــــــــــــــــة

)٢٦ (
  اإلتقاني

 ٢تجريبيــــــــــــــــة
)٢٨ (

  يالتعاون
  

ـــــــــارات إ ختب
  تكوينية 

ختبـــــــــــــــــــار إ
  تحصيلي 

ومقيــــــــــــــاس 
تجـــــــــــــــــاه لإل

نحـــــــــــــــــــــــــــــو 
  المهنة

  

تحليــــــــــــل اختبــــــــــــار 
)T-Test(  
حرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ناإل

  المعيارية 
  ري، التوزيع التكرا

توجــــــد فــــــروق ذو داللــــــة 
حصــائية فــي التحصــيل إ

لصـــالح المجموعـــة التـــي 
 اإلتقــــانيدرســـت بــــالتعلم 

،والتوجد فروق ذو داللـة 
حصــــــــــــــــــــــــائية بــــــــــــــــــــــــين إ
لمجمــوعتين فــي مقيــاس ا

نحــــــــــو مهنــــــــــة  اإلتجــــــــــاه
  التدريس .

  
  
  
  
  



 ٤٩  ودراسات سابقة ةنظريخلفية .... ...........الفصل الثاني ................. 

  لت عادات العقلو ا) مؤشرات للدراسات السابقة التي تن٢جدول (                    
 والسنةاالسمت

  والبلد
 هدف الدراسة

  التعرف على :
المـــــــــــــــــــــــــــنهج
المســـــــــــــــتخدم 

  اإلتقانوحد 
  

 جنس وعينة
  البحث  

ادوات
  البحث 

  اهم النتائج  الوسائل االحصائية

دراســـــــــــــــــــــــــــــــة ١
 (العتيبــــــــــــــــــــيّ 

،٢٠١٣ (  
  السعودية

فاعليــــــــة خــــــــرائط
ـــــــــــــي  ـــــــــــــر ف التفكي

ميـــــــــة عـــــــــادات تن
العقــــــــل ومفهــــــــوم 

 األكـاديميالذات 
لــــــــــدى طالبــــــــــات 
قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

يــــــــــــــــــــة حياءبكلاأل
  التربية 

التصــــــــــــــــــــميم
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه 
التجريبــــــــي(ال
قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
والبعــــــــــــــــــــــدي 
لمجموعــــــــــــــــة 

  واحدة)

 )٩٠(
  طالبة

مجموعـــــــــــــــــــة 
تجريبيــــــــــــــــــــــــة 

  واحدة 
  

ـــــــــــــــــــــــــــاس  مقي
عــــــــــــــــــــــــــادات 

 ٥العقـــــــــــــــــــــل(
عــــــــــــــــــــــــــادات 
لكوســـــــــــــــــــــــــــتا 

  وكاليك) 
ـــــــــــــــــــــــــــاس  مقي
مفهوم الـذات 

  األكاديمي
  
  

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــة ألف –معادل
كرونبـــــــــاخ ،معامـــــــــل 
إرتبـــــــــــــاط بيرســــــــــــــون 

التــــــــــائي  اإلختبــــــــــار،
  تا أي،مربع 

توجـــــــــــــد فـــــــــــــروق ذو 
حصـــائية فـــي اللـــة إد

ت العقل مقياس عادا
، ومقيـــــــــاس مفهـــــــــوم 

 األكــــــــــاديميالــــــــــذات 
لصـــــــالح المجموعـــــــة 

تـــــــــــــــي لالتجريبيـــــــــــــــة ا
درســـــت باســـــتراتيجية 

  خرائط التفكير .

 دراسة٢
(مســــــــــــــــــــــــــــــلم 

،٢٠١٤(  
  العراق

ثـــر اســـتراتيجيةأ 
التفكير التناظري 
فــــي تنميــــة دافــــع 

جاز الدراسـي ناإل
وعــــــادات العقــــــل 
في مـادة الفيزيـاء 
ب لــــــــــــدى طــــــــــــال

ــــــــع  الصــــــــف الراب
  العلمي

التصــــــــــــــــــــميم
ــــــــــــــــــي  التجريب
(المجموعات 

  المتكافئة)

 )٦٠(
  طالب

تجريبيـــــــــــــــة   
)٣٠(  
ضــــــــــــــابطة   
)٣٠(  

مقيـــاس دافـــع 
  جازناأل

ـــــــــــــــــــــــــــاس  مقي
عــــــــــــــــــــــــــادات 

عـادا٨العقل(
ت لكوســــــــــــتا 

  وكاليك)
  

معامـــــــــــــــل معادلـــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط إ رتبــ

  بيرسون،معادلة
ــــــــــــار التــــــــــــائي  اإلختب

  ين ،لعينتين مستقلت
-معادلــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــا

كرونبــــــــــــــــــــــــــــــــاخ،القوة 
  التمييزيه

توجـــــــــــــد فـــــــــــــروق ذو 
حصـــائية فـــي داللـــة إ

جـاز نمقياس دافع األ
ومقيــــــــــــاس عــــــــــــادات 
 العقـــــــــــــــــل لصـــــــــــــــــالح
المجموعـــة التجريبيـــة 

عتمـاد التـي درسـت بإ
اســــــتراتيجية التفكيــــــر 

  التناظري .
دراســـــــــــــــــــــــــــــــة ٣

 (الركـــــــــــــــــــابيّ 
،٢٠١٥(  

  العراق

ثــــــــر التــــــــدريسأ 
بالمنظمــــــــــــــــــــــــــات 
التخطيطيـــــة وبـــــأ 

د الــــتعلم فــــي عــــاب
تحصــــــــيل مــــــــادة 

حيـــــــــــاء علـــــــــــم األ
وعــــــادات العقــــــل 
عنـــــــــــــد طـــــــــــــالب 
ــــــــع  الصــــــــف الراب

التصــــــــــــــــــــميم
ــــــــــــــــــي  التجريب
(المجموعات 

  المتكافئة) 
   

 )٩٣(
  طالب

 ١تجريبيــــــــــــة 
)٣١(  

 ٢تجريبيــــــــــــــــة
)٣١(  
ضــــــــــــــــــابطة  
)٣١(  

ختبـــــــــــــــــــــــار إ
  تحصيلي

ـــــــــــــــــــــــــــاس  مقي
عــــــــــــــــــــــــــادات 

 ١٦العقـــــــــــــل(
عـــاده كوســـتا 

  وكاليك)
  

معامــــــــــــــــل إرتبــــــــــــــــاط 
ن ،تحليــــــــــــل بيرســــــــــــو 

حـــــــــــادي األ تبـــــــــــاينال
ــــــــــــــا  –،معامــــــــــــــل الف

كرونبـــــــــاخ ،معادلـــــــــة 
  كوبر وحجم االثر

توجـــــــــــــد فـــــــــــــروق ذو 
حصـــائية فـــي داللـــة إ

التحصــــــيل ومقيــــــاس 
عـــــــــــــــــادات العقـــــــــــــــــل 

لــــــــى و للمجموعــــــــة األ
التــــــــــــــــــــي درســــــــــــــــــــت 
بالمنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
ــــــــــى  التخطيطيــــــــــة عل
المجمــــوعتين الباقيــــة 
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.وتفـــــــــوق التجريبيـــــــــة   العلمي .
ة علـــــــــــــــــــــى الثانيــــــــــــــــــــ
  فيهما . الضابطة

دراســـــــــة(القرن٤
) ٢٠١٥،يّ 

  السعودية

ثـــر اســـتراتيجيةأ 
ـــــــتعلم المســـــــتند  ال

ـــى ـــدماغ فـــي  إل ال
تــــــــدريس العلــــــــوم 
علــــــــــــــى تنميــــــــــــــة 
ــــــــر عــــــــالي  التفكي

ة وبعــــــــض الرتبــــــــ
عــــــــادات العقــــــــل 
لــــــــــــدى طــــــــــــالب 

المتوســــط  الثــــاني
ـــــــــــــــــــــــــذوي  ماط ـأن

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطرة 
اغية ـالدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المختلفة.

المـــــــــــــــــــــــــــنهج
  التجريبي

(المجموعات 
  المتكافئة)

   
  

  )٧٠(
  طالب

تجريبيـــــــــــــــــــة  
)٣٤(  

ابطة ضـــــــــــــــــــــــ
)٣٦(  
  
     

ـــــــــــــــــــــــــــار أ ختب
مهــــــــــــــــــــــــارات 
التفكيــــــــــــــــــــــــــر 
عـــالي الرتبـــة 

.  
ـــــــــــــــــــــــــــاس  مقي
عــــــــــــــــــــــــــادات 

عـادا٥العقل(
ت لكوســــــــــــتا 

  وكاليك)

-معادلــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــا
 أنكرونباخ،وســـــــــبيرم

ــــــــــــــــــــــــــارن،أو بر   اإلختب
التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي،مربع 

 تبــــــــاينتا،تحليــــــــل الأي
االحادي،معامـــــــــــــــــــــل 

  ارتباط بيرسون

توجـــــــــــــد فـــــــــــــروق ذو 
حصـــائية فـــي داللـــة إ

اختبار التفكير عالي 
اس الرتبــــــــــــــة ومقيـــــــــــــــ

عـــــــــــــــــادات العقـــــــــــــــــل 
لصـــــــالح المجموعـــــــة 
التجريبيـــــــــــــة الـــــــــــــذين 
درســـــــوا بأســـــــتراتيجية 

ــــتعلم المســــتند  ــــىال  إل
  الدماغ .

  
  الدراسات السابقة :موازنة 

   : اإلتقانيلت التعلم و االدراسات التي تن
) فـــي االردن امـــا دراســـة ٢٠١٠دراســـة (القواقنـــة ، وفـــي العـــراق ) ٢٠١٥، الســـرايّ (اجريـــت دراســـة-١

  في العراق . ستجري البحث الحالي
في مادة الرياضيات والبحث الحالي في مادة الفيزياء حيث لـم يحصـل الباحـث  الدراستين السابقتين-٢

  على دراسة في مادة الفيزياء .
التـي عملـت  هـدافاألفـي  ٕاختلفتلها التصميم التجريبي و و االدراسات السابقة تشابهت من حيث تن -٣

التصميم التجريبي وهدفها  وستتناول هذه الدراسة لو ااضح في الجدكل دراسة على تحقيقها وكما هو و 
فـــي التحصـــيل وعـــادات العقـــل فـــي مـــادة  اإلتقـــانيموذج الـــتعلم أنهـــو التعـــرف علـــى فاعليـــة التـــدريس بـــ

  الفيزياء لدى طالب الصف الرابع العلمي .
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 ) مرحلـــة٢٠١٠( دراســـة القواقنـــةبقة وجنســـها وعـــددها فعينـــة الدراســـة فـــي الدراســـات الســـا إختلفـــت -٤
) ٥٤) مرحلـة الجامعـة (٢٠١٥( السـرايّ ودراسـة  ،تجريبيـة وضـابطة إلـى) طالب قسـمت ٧٣الجامعة (

الدراســة الحاليــة طــالب المرحلــة االعداديــة  والعــدد  ســتأخذتجريبيــة وضــابطة و  إلــىمــن الطلبــة قســمت 
  مجموعتين تجريبية وضابطة. على) طالب حيث قسمت ٦٩(
 إلــىضــافة ر التحصــيل وإ ختبــاات التكوينيــة وإ اإلختبــار وث الســابقة فــي أداتــي الدراســات والبحــ إتفقــت-٥

ـــار التفكيـــر االحتمـــالي ودراســـة إ) ٢٠١٠لـــت دراســـة القواقنـــة (و اذلـــك تن لـــت و ا) تن٢٠١٥( الســـرايّ ختب
ختبــــار ات التكوينيــــة وإ اإلختبــــار  إلــــىالدراســــة الحاليــــة اضــــافة  ســــتتناولنحــــو المهنــــة و  اإلتجــــاهمقيــــاس 

  س عادات العقل.التحصيل مقيا
خــذ أون علــى مســتوى الوحــدات الدراســية و التكــويني يكــ اإلمتحــان أنالســابقة فــي تشــابهت الدراســات -٦
التكـــويني علـــى مســـتوى الـــدرس الواحـــد  اإلمتحـــان ســـيكونقـــات االضـــافية بينمـــا الدراســـة الحاليـــة و األ

ولتمثيــل  الً أو العــراق ضــافية للعمــل علــى مالئمتــه لظــروف الدراســة فــي قــات اإلو خــذ األلــة عــدم أو اومح
  التكويني لموضوع الدرس كامال تقريبا . اإلمتحاناسئلة 

التكنولوجيــا  إســتعمال) ب٢٠١٠دراســة القواقنــة (الدراســات الســابقة ف ســاليب المعالجــة فــيأ إختلفــت -٧
ســــلوب المعالجــــة بالتغذيــــة الدراســــة الحاليــــة أ ستســــتعملو  راجعــــةال) بالتغذيــــة ٢٠١٥( الســــرايّ ودراســــة 

فــالم البصــرية تمــاعي لعــرض األجســتخدام الموقــع اإلالبيتيــة وإ  الواجبــاتالمكتوبــة التفســيرية و  عــةراجال
  والسمعية .

 إتقـانراسـة الحاليـة مسـتوى الد وسـتأخذ) %٨٠( اإلتقـانخذ مستوى السابقة على أ الدراسات إتفقت– ٨
)٨٠%  .(  
المـــراد  هـــدافاألخـــتالف إل الدراســـات الســـابقة وذلـــكحصـــائية المســـتخدمة فـــي الوســـائل اإلتنوعـــت  -٩

) spssالباحـث فـي البحـث الحـالي البرنـامج االحصـائي ( وسيسـتخدمل و اتحقيقها كمـا واضـح فـي الجـد
فا كرونباخ وكـذلك اسـتخدم ـادلة الـرتباط بيرسون ومعاالمستقلتين ومعامل اللعينتين ل) t-testلحساب (

  تا .يإمعامل الصعوبة ومعادلة مربع  دلةمعادلة القوة التمييزية ومعادلة فعالية البدائل ومعا
احصــائية بــين التجريبيــة ه توجــد فــروق ذوات داللــة أنــها فــي أهــدافالســابقة قــد حققــت  دراســاتال -١٠

  .  والضابطة 
  

  لت عادات العقل :و االدراسات التي تن
) ٢٠١٣،فـي العـراق امـا دراسـة (العتيبـيّ ) ٢٠١٥،) ودراسـة (الركـابيّ ٢٠١٤ريت دراسـة (مسـلم،إج -١

  ريت في السعودية .إج) ٢٠١٥،ودراسة (القرنيّ 
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فـي المـاده العلميـة فمنهـا فـي  ٕاختلفـتتنميـة عـادات العقـل للطلبـة و  إلـىهدفت جميع هـذه الدراسـات -٢
 ) ٢٠١٥( ) والركابيّ ٢٠١٣( حياءمثل دراسة العتيبيّ ) ومنها في األ ٢٠١٥( العلوم مثل دراسة القرنيّ 

ت فيهـا عــادات العقـل متغيــر تـابع وتشــابه كانــ)  وجميعهـا ٢٠١٤(ومنهـا فــي الفيزيـاء مثــل دراسـة مســلم
 لمتغيـر المسـتقلاسـات فـي اها في مادة الفيزياء وتختلف جميـع هـذه الدر نإهذه الدراسه دراسة مسلم في 

.  
) تبنــت التصــميم شــبه ٢٠١٣( العتيبــيّ ة التصــميم التجريبــي ماعــدا تبنــت البحــوث والدراســات الســابق-٣

  احدة .التجريبي لمجموعة و 
 تضـمنت الدراسـات والبحــوث السـابقة عينـات مختلفــة مـن الطلبـة والمراحــل الدراسـية فدراسـة العتيبــيّ -٤
) طالــب مــن طــالب ٧٠لــت(و ا) تن٢٠١٥( القرنــيّ ) مــن طلبــة الجامعــة ودراســة ٩٠لــت(و ا) تن٢٠١٣(

ت لـــو ا) تن٢٠١٥( عداديـــة والركـــابيّ طـــالب اإل ) طالـــب مـــن٦٠لـــت (و ا) تن٢٠١٤المتوســـطة ومســـلم (
عداديـة وعينـة  عـدد طالبهـا طـالب المرحلـة اإلستتناول الدراسة الحالية ) من طالب اإلعدادية  و ٩٣(
  . طالبا )٦٩(
وسـتأخذ الدراسـة عقـل عـداد مقيـاس لعـادات العلـى إ السـابقة هذه الدراسـات  والبحـوث جميع إتفقت—٥

  . الحالية مقياس عادات العقل
ولية تصنيف كوستا وكاليك لعادات العقـل وذلـك لشـم أخذتها نإفي  تتشابهت جميع هذه الدراسا -٦

 أخـذت) ٢٠١٣( في عدد العـادات المدروسـة فدراسـة العتيبـيّ  ٕاختلفتووضوح وبساطة هذا التصنيف و 
ســت  أخــذت) ٢٠١٥( ودراســة الركــابيّ  عــادات  ناثمــ أخــذت) ٢٠١٤خمــس عــادات ودراســة مســلم (

ســـت عـــادات  ســـتتناولات والدراســـة الحاليـــة خمـــس عـــاد أخـــذت) ٢٠١٥( عشـــرة عـــادة ودراســـة القرنـــيّ 
  عقلية.

هـا تمثـل نإ ضـرورة تنميـة عـادات العقـل لـدى الطلبـة و  إلـىشارت جميع الدراسات والبحـوث السـابقة أ-٧
  ساسيا للتدريس .تربويا أ اهدف
وذلـك  البيانـاتحصـائية المعتمـدة فـي معالجـة الدراسـة تنوعـت الوسـائل اإل أهـدافبالنظر إلختالف -٨

عــدد ونــوع المتغيــرات ولكــن معظمهــا إعتمــد معادلــة ألفــا كرونبــاخ ومعامــل الدراســة و  أهــداف إلخــتالف
) spssالباحــــث فــــي البحــــث الحــــالي البرنــــامج االحصــــائي ( سيســــتعملو ،التــــائي  اإلختبــــاربيرســــون و 
 ) لعينتــين مســتقلتين ومعامــل إرتبــاط بيرســون ومعادلــة ألفــا كرونبــاخ وكــذلك إســتعملt-testلحســاب (

  تا .يإمربع  القوة التمييزية ومعادلة فعالية البدائل ومعادلة معامل الصعوبة ومعادلةمعادلة 
حصــائية اإلداللــة ال اتفــروق ذالوجــود  إلــىتشــير  هــانتائجت كانــالدراســات والبحــوث الســابقة جميــع -٩

  . المجموعة التجريبية  لعقل لصالحفي مقياس عادات ا
  



 ٥٣  ودراسات سابقة ةنظريخلفية .... ...........الفصل الثاني ................. 

  فادة من الدراسات السابقة :اإل جوانب
  . اإلتقانيطالع على خطوات التعلم اإل-١
راءات المتبعة في تلك الدراسات ووضع منهج الدراسة للبحث الحـالي مـن حيـث جطالع على اإلاإل-٢

  التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة .
التحصـــيلي ومقيـــاس عـــادات  اإلختبـــاراإلطـــالع علـــى األدوات المســـتخدمة واإلفـــادة منهـــا فـــي بنـــاء -٣

  ل .العق
  عتماد المالئم منها للبحث الحالي .المستخدمة فيها وإ  حصائيةاإلطالع على الوسائل اإل-٤
  ستفادة منها .ا واإلإليهالمهمة التي سهلت للباحث الرجوع طالع على عدد من المصادر اإل-٥
  ساهمت الدراسات السابقة في تحديد الخلفية النظرية للبحث الحالي .-٦
ــتعلم  أنبقة كشــفت الدراســات الســا-٧ ــ اإلتقــانيال ــلــم ُي ــتعلم درس فــي مــادة الفيزيــاء وكــذلك لــم ُي درس ال

  . حسب علم الباحث مع عادات العقل اإلتقاني



  الفصل الثالث                       
          راءاتهـجإ منهجية البحث و        

  ية البحثـ: منهج والً أ    
  م التجريبيـ: التصميثانياً     
  ث وعينتهـ: مجتمع البحثالثاً     
  وعتي البحثـ: تكافؤ مجمرابعاً     
  ريبية (الدخيلة)ـالتجرات غير :ضبط المتغيخامساً     
  ثـزمات البحـ: مستلسادساً     
  ثـدوات البحأ:  سابعاً     
  ربةـ: تطبيق التجثامناً     
  ثـداتي البحتطبيق أ:  تاسعاً     
 حصائيةـالجة اإل: المععاشراً    



 
 

يضاءن هذا الفصل عرض  لمهجييرا الث ر    يتضم      التفصريل لمهجييرا الث ر  التر    ير ه مرن اتررا 
ختيراضئرل لبث ر   ت ييريم لميتمرب الث ر    ثجا الثا ر   ت ييري التصرميل التيضيثر  الما إستعان عيهرا  ا 

يرضاء ر    الث يرالضراثةا  ت ييري المرايل العبميرا   التيضيثيرا    التكراؤ  ثرين الميمر عتين اتا  ثهراء  اتضاءا 
الت صيب   مقياس عايات العقل  خة ات تةثيقجا  ختثاضإلاؤ  التيضثا  المتمثبا ث المستعمباي ات األ
يضاء    :   يأت  كما  المستعمبا ااإل صائيال سائل   ثيانتةثيق التيضثا , اتا 
هرريا الث رر  ال ررال  هرر  ألن  الثا رر  المررهجت التيضيثرر  ؤرر  ث ثرره  إخترراض : البحنن  ال : مننج  أو 

ب راب الصررا الضاثرررؤرر  الت صرريل  عررايات العقررل عهرري ةرر  تقرراهاإلمرر ذا الررتعبل أهالتعررضا عبررع ؤاعبيررا 
المررررهجت التيضيثرررر  هرررر  المررررهجت المائررررل لبت قررررق مررررن الفضضرررريات  نإ إذاء ,رايل الفيزيرررررالعبمرررر  ؤرررر  مرررر

 الهتائت .  إلعالم ض عا لبث   ال ال   ال ص ل 
 Experimental Design: التصميم التجريبي  ثاجيا
(  متميررضين ترراثعين  تقرراهاإلمرر ذا الررتعبل أهالث رر  ال ررال  ذ  متميررض مسررتقل  ا رري  هرر    نإثمررا      
 .عايات العقل  الت صيل  هما

راؤئتين   ميم عرررا تيضيثيرررا  عتين المتكررررالتصرررميل التيضيثررر  ذا الميمررر إختيررراضث الثا ررر  ذلك قررراللررر     
يتعرض  ةاثجرا لبمتميرض  التيضيثيرا هر  ميم عرا, الميم عرا (4 مخةرة  كما ؤ  ضاثةا( ميم عا 

 .  ذات االختثاض الثعيي(  تقاهاإلم ذا التعبل أهل  رالمستق
 

 المتغير التابع المتغير المستقل تكافؤ المجموعتين المجموعة

 العمض ثاألشجض - التيضيثيا
 إختثاض المعب مات الساثقا-
 الذكاء -
 الت صيل الساثق لبفيزياء -
 العقل مقياس عايات -

 أهم ذا التعبل اإلتقاه 
 الت صيل -
 الضاثةا عايات العقل -

 الةضيقا اإلعتياييا 

 ( التصميل التيضيث  3مخةة                                     
 Population and Sample: مجتمع وعيجة البح   ثالثا   
 Population The مجتمع البح -1

 الثاه يرا المرياضس ؤر  صرا الضاثرب العبمر  لاةراب ال  مرن يميرب ترألا ميتمرب  الث ر  ال ر        
 ( 6102-6102اليضاسر    مضكرز م اؤةرا كرضثاء المقيسرا لبعرال الهجاضيا ال ك ميا  ؤر  ياعياياإل  

ت مييضيرا التخةرية التاثعرا لبمييضيرا العامرا لتضثيرا كرضثاء إ صائيا( ميضسا  سب 02   الثالغ عييها
                                .(3(  سب يي ل   6ل المجما  مب ق ا الثا   ثم يب كتاب تسجيالمقيسا,الت   صل عبيج



 
 

 ( عيي المياضس الت  تمثل ميتمب الث  3يي ل                               
 يي الةابرع يضسارالم إسل ت ابرعيي الة يضسارالم إسل ت
 636 صاضي  هع. ياثض األ 01 62  .عماض ثن ياسض 0
 066 ع.الضاؤيين 00 26  .الذضى لبمتميزين 6
 604 ع.هجض العبقم    06 62  . الشجيي ي ن 3
 64 ع. المي الفضل 03 24  .الشجيي  سال شضيا 4
 012 اإلقتياضع.  04 061 ع. المكاسب 2
 042 ع.  سين م ف ة 02 032 ع. عثياهلل ثن عثاس 2
 61 ع. الثاغ 02 62 ثن سعيي ثمانع. ع 2
 032 ع. الشجيي الكبيه    02 62 ع. الشيخ ا مي ال ائب    6
 6066 الميم ع  663 ع. كضثاء لبثهين 6
 sample   Theعيجة البح     -6

 أؤضررلب الث رر  , ممثبررا لعهاصررض الميتمررب ميتمرر مررن يزئيررا ميم عررا ʺعيهررا الث رر  هرر   نإ      
 . ʺستيالالت   ل معالل الميتمباإل عمل  ئت تبك العيها عبع الميتمب كبهيمكن تعميل هتا إذتمثيل ,

 (606,ص 6102 عثاس  أخض ن ,                                                             
  العيجة : إختيارمراحل   
يررا الضاؤرريين لبثهررين مررن ثررين المررياضس إعياي القضعررا(ثالثا رر  عشرر ائيا   إخترراض اختيرراض الميضسررا::الا أ     

 . م اؤةاؤ  مضكز ال
لبصررا الضاثررب  يضاسرريا  عبررع خمررس شررعب ت ترر ي إعياييررا الضاؤرريين ثمررا انعيهررا الةرراب : :ثاهيرراا  

 .( 4العبم  كما م ضح ؤ  يي ل 
 ( ت زيب ةاب ميتمب الث   عبع الشعب4يي ل                     

 العيي الشعثا ت
 32 شعثا     أ ( 0
 36 شعثا   ب ( 6
 32 شعثا   ير ( 3
 93 عثا    ي (ش 4
 36 شعثا   هر ( 2

 



 
 

 عا التيضيثيرررا رأ( الميمررر عثا  مثبرررت شررر إذالقضعرررا( ثتين ثةضيقرررا عشررر ائيا  شرررعث الثا ررر  إختررراض      
عرييهل  كان  من التيضثا , إ صائياستثعاي الةاب الضاسثين ثعي إ  ,راثةا ا  ب( الميم عا الضر شعث

مررن الميم عررا الضرراثةا , ذلررك لب فرراة عبررع  ةرراب  ا رري مررن الميم عررا التيضيثيررا , ثررا ةالررب 
( ث اقرب 26اصرثح العريي   اثقا ثالمرايل العبميرارمرتاكجل خثرضل سرإ ذلرك ثسرثب  الساما الياخبيا لبتيضثا

                        ( يثين ذلك . 2 يي ل   ةالثا لبميم عا الضاثةا (32( ةالثا لبميم عا التيضيثيا   34 
        ( عيي ةاب ميم عت  الث  2يي ل                                 

 العدد الج ائي الطالب الراسبين  عدد الطالب العيجة    المجموعة الشعبة
 94        1              93            التيضيثيا  أ     
  32         3                  36            الضاثةا ب    

           93          4                   39          الميم ع
 Equivalence of the two Research groupsرابعا نن تكافؤ مجموعتي البح  

مرض ميمر عت  الث ر  أ عيل تكراؤ  ةراب أنال إختياض الثا   ميم عت  الث   عش ائيا,إثالضغل من 
ثض ؤرررر  المتميررررضين الترررراثعين ترررر   أنيمكررررن  ا   ثالقيررررال ثضررررثة المتميررررضات الترررر ر اضي ,لررررذلك عمررررل الثرررر

 لمرا لره مرن ترأثيض عبرع مصرياقيا هترائت الث ر  اضترأى الثا ر  التأكري مرن    الت صيل ,عايات العقرل(
  -ا :اآلتيمن خال المتميضات  إ صائياتكاؤ هما 

                        ( 6113-6119ل في مادة الفيزياء )وتحصيل الطالب للكورس ال -1
اثةا ؤر  الت صريل رالميم عرا الضرعرا التيررضيثيا   الميم   ثين تكاؤ ال عمبيا  ا   ؤ الث يرإعتم      

ل لمررايل الفيزيررراء  قرري  صرررل عبررع تبرررك   يضاس  عبررع يضيرررات ةرراب الميمررر عتين ؤرر  الكررر ضس األرالرر
سرتعمل,   ( 2ا   مب رقياليضيات من السريات الميضسر لمعضؤرا  لعيهترين مسرتقبتين (t-test   إختثراض ا 

ض ق ذات ياللرررا رائت عررريل  يررر ي ؤررررت الهترررض رأةجررريضيرررات ميمررر عت  الث ررر   قررري  مت سرررة الفرررضق ثرررين 
مرررن القيمرررا  أقرررل (الم سررر ثا   tمت قيمرررا رثبررر إذإ صرررائيا ثرررين ميمررر عت  الث ررر  ؤررر  هرررذا المتميرررض, 

بم  رضاثب العررمايل الفيزياء لبصا الليضيات الؤ   متكاؤئتان الميم عتين أن( لييل ذلك عبع اليي ليا 
 ( يثين ذلك. 2ل  يي ل    ضس األ  رلبك

 ل   ليضيات مايل الفيزياء لةاب ميم عت  الث   ؤ  الك ضس األ t-test( هتائت 2يي ل        

 
 الميم عا

عررررررررررررررريي 
ةرررررراب 

 العيها

المت سررررة 
 ال ساث 

 اإله ررررررررضاا
 المعياضي

يضيررررا 
ال ررررررررض 

 يا

T            ااإل صرررائيالياللا   
عهررررررررررررري مسرررررررررررررت ى 

  ليااليي الم س ثا (1,12 

 13,16 99,96 94 التيضيثيا 
93 1,1,3    6       

غيررررررررررررررررررض يالررررررررررررررررررا 
 11,,1 99,69 93 الضاثةا    إ صائيا



 
 

 
  ر شالعمر الزمجي محسوبا  بال -6

الم يرر يل لرريى كاتررب  ال الميهيررا  ررمررن ه يررات األ ل الثا رر  عبررع م اليرري الةرراب صرر أني رثعرر     
(, ؤررر  ضررر ء تةثيرررق  2مب رررق    جضشرررالميمررر عتين ثاألاب رالميضسرررا ترررل  سررراب العمرررض الزمهررر  لةررر

اب ميمرر عت  راض ةرررأعمرر رضق ثررين مت سررة ( لعيهتررين مسررتقبتين لمعضؤررا الفررt-testالتررائ    ختثرراضإلا 
ت الهتائت عيل  ي ي ؤض ق ذات ياللا إ صائيا ثرين ميمر عت  الث ر  ؤر  هرذا المتميرض, أةجض الث   

   راؤ  ميمرر عت  الث رررعبررع تكرر لير,ممررا يرر(اليي ليررا قيمررا مررن ال صررمضأ  الم سرر ثا ( tقيمررا  كاهررت إذ
 ( ي ضح ذلك . 2ي ل  رؤ  العمض الزمه   ي
                     

  ألعماض ةاب ميم عت  الث     t-test( هتائت 2يي ل                   

 الميم عا
عرررررررررريي 
ةاب 
 العيها

 المت سة 
 ال ساث 

اإله رررررررررررضا
 ا

 المعياضي

يضيرررررررررررا 
 ال ضيا

T            الياللررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا
عهرررري  ااإل صررررائي
 اليي ليا الم س ثا (1,12مست ى  

 6,12 066,2 34 التيضيثيا 
22 0,212 6 

غيررررررررررررررررررض يالررررررررررررررررررا 
 01,62 063,63 32 الضاثةا    إ صائيا

 
 المعلومات السابقة في مادة الفيزياء -9

الثا رر   أعرريئيررا سرراثقا لمررض  التعررضا عبررع مايمتبكرره ةرراب عيهررا الث رر  مررن معب مررات ؤيزيا      
 مرن متعريي , ثرل إختيراض ( مرن هر ع4( ؤقرضل كمرا ؤر  مب رق   61 ؤ  مرايل الفيزيراء يتكر ن مرن  إختثاض

لبت قرق مرن الصريق  مريى   (3 مب رق  ق التيضيسرؤ  مايل الفيزياء  ةضائ المتخصصينعضضه عبع 
( 02/6/6102لم اؤرق  الخمريس ا ير ل ةثيقره عبرع ةراب الميمر عتين,  ترل تختثراضإلا ض ح ؤقرضات 

الخاةئره  ياثراالص ي ا  يضيا  ا يل (    صفض( لإل اإلياثا إعةاءتل  إذ ياثاتالثا   اإل  ؤ ص
( يضيرررا 61  ختثررراضإلاليضيرررا العبيرررا ل ؤرررإنرذا ,  ثجررر  ا ررريل إياثرررامرررن  أكثرررضل را  التررر  ت مررررض ك المتررر

(  2المب رررررق    عت  الث ررررر  كمرررررا ؤررررر يضيرررررا الةررررراب لميمررررر إسرررررتخضاا صرررررفض( ,  ترررررل   الصرررررمضى
ت أةجررض ن لمعضؤررا الفررض ق ثررين ميمرر عت  الث رر  ,ر( لعيهتررين مستقبتيررt-test   ختثرراضإلا ثإسررتعمال,  

صررررمض مررررن أ (t  (الم سرررر ثا ت القيمررررا كاهرررر إذ ااإل صررررائيياللررررا الض ق ذات رائت عرررريل  يرررر ي ؤرررررالهترررر
 مرات السراثقا  كمرا المعب إختثراضؤر   إ صرائياميم عت  الث    ثين تكاؤ المما ييل عبع  (اليي ليا 

 .( 6م ضح ؤ  يي ل  
 



 
 

 المعب مات الفيزيائيا الساثقا إختثاض( ؤ  t-test(  هتائت  6يي ل                     

 الميم عا
عرررررررررريي 
ةاب 
 العيها

 المت سة 
 ال ساث 

اإله ررررررررضا
 ا

المعيررررررررراض 
 ي

يضيرررررررررررا 
 ال ضيا

T             ااإل صائيالياللا 
عهررررررررررري مسررررررررررررت ى 

 اليي ليا الم س ثا (1,12 

 6,64 01.02 34 التيضيثيا 
22 1,623     6 

غيرررررررررررررررررض يالرررررررررررررررررا 
 6,04 01,66 32 الضاثةا    إ صائيا

 
 الذكاء : إختباردرجات  -4

م ائمررا مررب الم اقررا اليييرريل  الررذكاء ل ا الثررييجيات  ؤجررل الررتعبل عبررع القرريضلʺه :أهررثعررضا الررذكاء ي        
عررن الةالررب  ترريل عبررع الفةهررا  الكياسررا   سررن  كبمررا ميررضيل تصررا ضررض ب السررب ك الترر  تصرريض

 ( 22,ص 6116 ضثيب ,                                                 .  ʺ ختياضالتصضا  اإل
 ليهرررر ن( لبقرررريضات العقبيررررا العامررررا المقررررهن مررررن قثررررل  القضيشرررر    -ترررريس أ   إختثرررراضالثا رررر   اخترررراض     

( ؤقررضل مته عررا 21ل الثيئرره العضاقيررا  الررذي يتكرر ن مررن  ( لرريائ6116,( كمررا  ضي ؤرر   الم سرر ي  0661,
  من خمسا ثيائل .

ضرريا ثسررثب اليضاسررات الكثيررضل الترر  أيضيررت عبيرره  تضررمهت كتمرراال  هإ أكثررض ختثرراضإلاعرري هررذا  ي        
ات , يجرريا لب صرر ل عبررع تقررييض ختثرراض إلا إعرريايسررتياثا لكررل  رريي  ؤرر  تقهيررات تعررييات أساسرريا إ
 (22,ص6116,    الم س ي             . الثاه ياالعقبيا العاما لةبثا المض با  يقيق  شامل لبقيضل

( عبررع ةبثررا قسررل 6116,  الم سرر ي   كررل مررن لخصرر صق عبررع الثيئرره العضاقيررا  ثاث ررة  كمررا اهرره       
(  6104, ,   الخزعبر   ي عريايالسرايس اإل ( عبرع الصرا6106,  الريليم    كبيا التضثيرا , –الفيزياء 
 ( عبع الصا الضاثب العبم .6102,  (  ,   الضكاث   6104, ي  عيا,   الس
 ثعررري  ( عبرررع ةررراب الميمررر عتين06/6/6102الم اؤرررق   األ رررييررر ل  ختثررراضإلا ثرررق الثررررا   ة        
يضيرا  أعبرع ؤرإن ثذلك    صفض( اةئارالص ي ا  يضيا  ا يل(  الخ اإلياثا إعةاءث ياثاتاإل ؤ ص

كمرا ؤر  مب رق اليضيا لميمر عت  الث ر   إستخضاا   صفض(  , تل يضيا ه أقل(   21ه    ختثاضإلل
 ض ق ذات ياللا إ صائياريل  ي ي ؤربتين ةجضعرلعيهتين مستق(  -test t   إختثاض إستعمال,  ثعي (2 
ميمررر عت   ثرررين تكررراؤ اليل عبرررع رممرررا يررري ليا رما اليررررأصرررمض مرررن القيررر (الم سررر ثا ( tت قيمرررا  رثبمررر إذ

 ( ي ضح ذلك .6ذكاء,  يي ل   رال ثاضإختؤ   إ صائياالث   
 
 



 
 

 الذكاء إختثاضلةاب ميم عت  الث   ؤ   t-test( هتائت 6يي ل                     
 

 الميم عا
عرررررررررررررررررررررريي 
ةررررررررررررراب 

 العيها

المت سررررة 
 ال ساث 

اإله رررررررررررضا
 ا

 المعياضي

يضيرررررررررررا 
 ال ضيا

T            ااإل صررررائيالياللا   
 عهي مست ى

1,12 
 االيي لي الم س ثا

   2,04 61,20 34 التيضيثيا 
  22 1,216 6 

غيررررررررررررررررررض يالررررررررررررررررررا 
 2,23 06,24 32 الضاثةا إ صائيا

 
 عادات العقل تغيرم -3

ةثررق الثا رر   عررايات العقررل     ؤرر رالت قررق مررن التكرراؤ  ثررين ةرراب ميمرر عت  الثرر أيررلمررن      
ةثرق  (,  قري02مرا ؤر  مب رق    ال رال  كرؤر  الث ر الثراه م لقيراس المتميرض التراثب أعريالرذي  المقياس

(  ثعررري 6102/  6/ 61 اؤق   رثهرررين المررريررر ل اإل ؤررر    رهرررذا المقيررراس عبرررع ةررراب ميمررر عت  الثررر
-t   ختثراضإلا ثإسرتعمال,   (2كما ؤ  مب رق   اليضيات لبميم عتين إستخضااتل  ياثاتالتص يح لإل

test  ) ,ا رقيمرررت كاهررر إذا ائيرلرررا إ صرررض ق ذات يالررررريل  يررر ي ؤرائت عررررت الهترررأةجرررض لعيهترررين مسرررتقبتين 
t راب ميمررر عت  الثررررةررر ثرررين تكررراؤ الممرررا يررريل عبرررع  (ي لياراليررر أصرررمض مرررن القيمرررا  (الم سررر ثا    

 : اآلت ( 01العقل  كما م ضح ؤ  يي ل   عاياتؤ   إ صائيا
 لةاب ميم عت  الث   ؤ  مقياس عايات العقل t-test( هتائت 01يي ل                  

عررررررررررررررررررررررررررررريي  الميم عا
ةرررررررررررررررررررراب 

 العيها

المت سرررررررررررة 
 ال ساث 

 اإله ضاا
 المعياضي

يضيرررررررررررا 
 ال ضيا

T             ااإل صررررائيالياللا 
 عهي مست ى

1,12 
 اليي ليا الم س ثا

 01,42 066,40 34 التيضيثيا 
22 1,162 6 

غيررررررررررررررررررض يالررررررررررررررررررا 
  01,26 066,02 32 الضاثةا إ صائيا

 الدخيلة((  : ضبط المتغيرات غير التجريبية خامسا  
لرا ضرثة المتميرضات غيرض التيضيثيرا التر  مرن الممكرن   اساما التيضثا عمل الثا   عبع م  أيلمن 
 ؤ  ساما التيضثا  مصياقيتجا  ه  : اا ت ثض تأثيضا سبث أن
تعري مررن  إ صرائياا    العمررل عبرع تكاؤ هرا رالثرالعيهرا مرن  إختيراضؤرر   العشر ائيا: العيجنة  إختينار. 0

 (616,ص 6100عال,  أث      .  ضثة كل المتميضات الخاضييا ؤ  هفس ال قتالةضق ل أؤضل
 أيرلؤضايها ؤ  ساما  مصياقيا هترائت الث ر  ,  مرن لبعيها  تكاؤ  أ ختياضتمثبه ةضيقا اإل ام ل       

العشرر ائ   ختيرراضالسرريةضل عبررع الفررض ق الفضييررا ثررين ةرراب ميمرر عت  الث رر  عمررل الثا رر  عبررع اإل



 
 

يض ثةضيقا القضعا    لعيها الث    ضس رات الكررمض  يضيررؤر  العر لةاب الميم عتين إ صائياكاؤ  الت ءاا 
 . ذكاء  مقياس عايات العقلر مات الساثقا  الر(  ت صيل المعب6102-6102ل لبسها اليضاسيا    األ
 أ سرياث  مرن ي ن  ر اي  معضقبرا هإترل سريض التيضثرا ثشركل . أحوال التجربة والحواد  المصاحبة :6

 المتميض المستقل.  ب أثضهاي إلعم ثضل ؤ  المتميضين التاثعين 
آلخرض ممرا ير ثض عبرع المتميرض التراثب    أ ه  تسضب ثع  ةاب العيها لسرثب :دثار التجريبي ج. ال 9

( ,   لرررل يتعرررض  الث ررر  ال رررال  لمثرررل هرررذم ال ررراالت ,   ررريثت ؤقرررة 242: 6116 العفررر ن  همرررل , 
 عتيايي .ت ي  ؤ  المياضس ثشكل إ الت  االت غياب قبيبا ييا   

عين ؤررضاي الخاضررعقبيررا عبررع األ أ هفسرريا  أ ه عمبيررا  رري   تميررضات ثي ل ييررا   .عامننل الجضنن  : 4
الت صريبيا  هتائتالعبع  إيياث  أ لجا تأثيض سبث   إذ  رب  الهمرمثل التع ثهاء زمن الث  لبتيضثا ؤ  أ

 ( 464,ص6112 مب ل ,                          .                                      بث  ل
ي تأثيض لجذم العمبيات ؤر  الث ر  ال رال  لل يكن أ  ثسثب  ي ي الميم عا الضاثةا  قصض التيضثا 
. 
 أياتررينالثا رر   إسررتعمللقيرراس المتميررضين الترراثعين لرريى ةرراب ميمرر عت  الث رر  :. أداتننا القينناس 3

 ةثقجمرا ؤر  هفرس ال قرت عبرع  فيزيراء  مقيراس عرايات العقرلايل الت صريب  لمر إختثراض  همرام  يتين 
 ةاب ميم عت  الث   .

 أثرضيكر ن لجرا  أنل مايرا التيضثرا مرن ثعر  الع امرل التر  مرن الممكرن التجريبية:  اتجراءال أثر. 9
هرررذم الع امرررل ؤررر  سررريض التيضثرررا  أثرررضؤررر  المتميرررضين التررراثعين قرررال الثا ررر  ثقررريض المسرررتةاع ثال ررري مرررن 

 :  اآلت  ك
مررن ثرراب ال ررضص عبررع سرريض تيضثررا الث رر  ثشرركل ةثيعرر   لب صرر ل عبررع هتررائت أ. سننرية البحنن  : 

الةراب  إعرال الميضسين عبرع عريل  ياضلمب اإل تفاق لضثة سضيا الث   قال الثا   ثاإلعاليا اليقا 
 ثه ع المجما الت  يق ل ثجا الثا   .

ت كاهرالث ر  ثرهفس المرايل اليضاسريا  التر   :قرال الثا ر  ثتريضيس ةراب ميمر عت ب. المادة الدراسية
متمثبرررا ثالفصررر ل   السرررايس ,السررراثب , الثرررامن ,التاسرررب( مرررن كتررراب الفيزيررراء المهجيررر  لبصرررا الضاثرررب 

 .6102العبم  الةثعا الساثعا لبعال 
هتائت عبميا يقيقا  م ث ق ثجا قال الثا   ثتريضيس ةراب ميمر عت   إلعالت صل  يل:ألج. المدرس
التررياخل  إلررعخررتاا المرريضس لميمرر عت  الث رر  يرر يي إ نه ةرر ل ؤتررضل الث رر  , ذلررك إلالث رر  ثهفسرر

 ختاا ؤ  المست ى العبم   السمات الشخصيا . العامل  المتميض المستقل ثسثب اإلثين هذا 
 إذ  لم اضررضات الفيزيرراء سررث عالميضسررا ثتهةرريل اليرري ل اإل إياضلمررب  تفرراقاإلتررل توزيننع الحصنن : -د

هفسجا  ث اقب ثا   صص لكل ميم عرا ؤر   األيال عت  الث   مايل الفيزياء ؤ  ييضس ةاب ميم
 .(2, قي تل تةثيق اليي ل المعي لب صص كما ه   اضح ؤ  مخةة     سث عاإل



 
 

 
 الخميس الثاثاء األ ي الميم عا
 االثاهيال صا       االثاهيال صا  ال صا الثالثا التيضيثيا
 ال صاالثالثا       ا الضاثعاال ص االثاهيال صا  الضاثةا

 سث عت زيب ال صص عبع أيال اإل (4مخةة                            
الزمهيرا الم رييل لبتيضثرا  س ةاب ميم عت  الث   ثرهفس المرريلقال الثا   ثتيضيالمدة الزمجية: -ه

 . أساثيب ثماهيا الثالما 
  ه  مختثض الفيزياء . كان  ؤ  هفس الم:يضس الثا   ةاب ميم عت  الث البيئة الصفية   -و

 The Research  Requirements   ح نزمات البنسادسا/ مستل
 لمية نادة العنديد المن(  تح1) 

بعرال ل  الثراه ر ضس تريضس ؤر  الكر سر ا المرايل العبميرا التر  ثل الثريء ثتةثيرق التيضثرا  رييتق       
ب,الثامن,التاسرررب( مرررن كتررراب الفيزيررراء لبصرررا ثالفصررر ل  السايس,الساث ( 6102 -6102يضاس   رالررر

 إذ أسرراثيب ثمرران الترر  سررتيضس عبررع مرريى  (6102-6102( لبعررال اليضاسرر   2الضاثررب العبمرر  ةثعرره 
يا سرث ع زيب مفضيات المهجت عبع ال صص اإلضثب  عشض ن م اضضل,  تل تثبمت عيي الم اضضات أ

 (.  00المقضضل,  كما ه  م ضح ؤ  يي ل  
                 

 ( ت زيب مفضيات المهجت عبع ال صص اليضاسيا00يي ل                     
  
  

 السلوكية  الهدافصياغة (6)
لرذا ؤجر  يصرا التمييرض مرا لسرب ك  ,ةجرضم الةالرب ؤر  م قرا الرتعبلي أن ه  السرب ك المت قرب  

 .من يضاء الخثضل المعةال  ه  قاثل لبما ةا  القياس ؤ  الصا اليضاس 
 (66,ص6104 ي سا , ي  عيا الس                                                               

اا عبررع م ترر ى المررايل التعبيميررا الترر  شررمبتجا تمررايإعالسررب كيا ؤرر  الميررال المعضؤرر   األهررياا صيمرررت 
ت مسررت يات رالسرر ذيتصررهيا  ثبرر ل( المعضؤرر   قر ؤرر عبررع سررب كيا ( هرريؤا063 مرريل التيضثررا  ثبمررت 

 ال صص الم ض ع الفصل
  صص 2 الض ء  السايس
  صص 2 كساض الض ءأهعكاس   أه الساثب
  صص 2 المضايا الثامن
  صص 2 العيسات الضقيقا التاسب



 
 

مررررن   ر يل(  ثررررل عضضررررت عبررررع ميم عرررراضكيب ,التقررررربيل ,الترررررل,  التةثيق,الت رررررض,  الفجررررر هرررر   التذكرررر
,  تررل تعررييبجا ؤرر  ضرر ء ما ةرراتجل  (3مب ررق    ةضائررق الترريضيس فيزيرراءخصصررين ؤرر  ميررال الالمت

( 02ذلك تل  ذا ل من آضاء الم كمين ,   %61ال تقل عن  إتفاقهسثا  إعتماي مقتض اتجل,  قي تل 
المتفررق عبيجررا م زعررا  األهررياات أصررث ( ,  ثررذلك  2 ( هرريؤا  كمررا ؤ  مب ررق022هرريؤا مهجررا  ثقرر   

(  الترر  تررل تضررميهجا ؤرر  الخةررة اليضاسرريا 06ا , كمررا هرر  م ضررح ؤرر  يرري ل  األضثعررعبررع الفصرر ل 
 الت صيب  . ختثاضإلا إعياي, عبع ض ئجا تل 
 السب كيا ؤ  الميال المعضؤ  ث سب الم ت ى األهياا( 06يي ل                  

 
 الخطط التدريسية اليومية إعداد(  9)

تضرمهت خةرا الميم عرا  إذ(,لضراثةاا( خةا تيضيسريا لكرل ميم عا التيضيثيرا   64  عريتإ 
يرررض التيضيثيرررا عرررض  المرررايل     قررري ترررل ت ةيرررا ثرررا    تقررراهاإلمررر ذا الرررتعبل أه ثإسرررتعمالالتيررراضب  ءاا 

تيييا المهاقشررا  ال رر اض , ال العبميررا  هرر   إسررتض لعررض  المرراي  تقرراهاإلمرر ذا الررتعبل أهاسررتضاتيييات ؤرر  
  ذلرررك ثعررري ث سرررب مائمتجرررا لبم ضررر ع شررراضك(-ا  از -ا ؤكرررضسرررتضاتيييإسرررتضاتيييا الرررض  س المضقمرررا ,إ

الررررذي يتضررررمن  (3لمتخصصررررين ؤرررر  مررررايل الفيزيرررراء  مب ررررق مررررن ا ( عبررررع ثعرررر 6عررررض  مب ررررق   
سرتضاتيييات لتيضيسرا مرن هرذم اإل  تقراهاإلل م ذا الرتعبأهستضاتيييا المائما لت ةيفجا ؤ  الم ض ع  اإل

 ا. إليجالثا  المشاض 
ؤقرري  اإلعتياييرراأمررا الخةررة التيضيسرريا الخاصررا ثالميم عررا الضرراثةا الترر  ي ض سررت  ؤررق الةضيقررا       

ا ترر ت عبررع مفررضيات الخةررا التيضيسرريا الي ميررا ,  لبتأكرري مررن صررا يا الخةررة التيضيسرريا  تررل عررض  
زياء  ةضائرق التريضيس,  قري رمين  المتخصصرين ؤر  الفيرر عا مرن الم كررع ميمرهم ذا من كل مهجا عب

 (.  2تل تعييبجا ؤ  ض ء آضائجل لتأخذ صيمتجا الهجائيا مب ق  

 المست ى                  
الم تررررررررررررررررررررررررررررررررر ى 

 التعبيم     
 تةثيق استيعاب تذكض

 
 ت بيل

 
 تضكيب

 
 الميم ع تق يل

 33 0    0    6        2      06         01    لسايسالفصل ا
 43 3     3     2    2      06      03    الفصل الساثب
 42 6    3     2    6    00     02    الفصل الثامن
 22   4     4    2     00    02       02    الفصل التاسب

 133 11    11   13     99    31    34    الميم ع



 
 

 تقرانضاء الم كمرين  الخثرضاء عبرع ت ييري مسرت ى اإلآ إسرتةاعثعري :تقنانتحديد درجة مستوى ال  -4
 ( 6ل  رمب ررق ضقررر يهيا الي ميررا كمررا ؤرر  التكرر اتختثرراض إلاؤرر   متقه يررين غيررض ال متقه يررينلت ييرري الةرراب ال

هررذم اليضيررا م كررا  إعتمرراي( تررل %61ب   تقررانييي مسررت ى اإلرمررهجل عبررع ت رر %61مررن أكثررض تفرراق إل
 . لإلتقان

 غيض  متقه يين إلعات التك يهيا عبع تشخيص الةاب ختثاض إلاتعمل ات التكويجية :ختبار لا إعداد -2
المرريضس ؤرر   ضررب العايررات المهاسررثا  عياعبمجررل الم ضرر عات اليضاسرريا ممررا يسررت أثهرراء ؤرر  متقه يررين

 . تقانيضيا اإل إلعلب ص ل ثالةاب 
 ؤقرضات مرن هر عه  مر يز ثعري هجايرا كرل يضس يتضرمن تك ي ختثاضا إعيايا   عبع رعمل الث إذ      
ثبررر ل , ثبرررغ  تمةيرررا مسرررت يات الميرررال المعضؤررر  لتصرررهيا ناؤضاغرررات لضرررممبررر  مرررن متعررريي    إختيررراض

 ا تك يهيا .إختثاض ( 64ميم عجا  
 اإلياثراتك يه  تتضرمن  إختثاضمذكضل عاييا لكل  إعيايقال الثا   ثالمذكرات العالجية : إعداد -2

 كيفيرا عايجرا  هر  تمثرل ثمثاثرا  األخةراءلتسرجل لبةالرب معضؤرا  ياثرا شضح مثسرة لإل األسئباعبع 
 تمذيا ضايعا مكت ثا .

لررا   ليررا  م االمعا أيررل ذلررك مررن  متقه يررينكررل مررذكضل ت يرري  ايثررات لبةبثررا غيررض ال  ؤرر  هجايررا     
 لتعزيز تعبمجل .  متقه يينائيا لبثض إ كذلك ت يي  ايثات  لإلتقانيصالجل إ

  The Research Tools سابعا/ أدوات البح 
تمثبررررت  ينأياتررررالثا رررر   أعرررريقيرررراس المتميررررضين الترررراثعين  الت صرررريل ,عررررايات العقررررل(  أيررررلمررررن      

 : ياتينثهاء اآل اتإيضاءي ضح  اآلت ت صيب   مقياس لعايات العقل(    إختثاضثر 
  Achievement test التحصيلي  ختبارلا -1 

 .ʺل عيها من السب ك مهةل لقياس سما ما من خا إيضاءʺه   ختثاضإلا    
 (                                                                42,ص  6106  مب ل,                                                                      

ثب ا  السررايس ,السررااألضثعرر ل ر هرر  الفصرر ختثرراضإلاالمررايل العبميررا الترر  يشررمبجا ي يررت ي تررل أنثعرري      
ضؤ  رمسرت ى معر  هسرثا كرل األهرياا ييري تكرل مهجرا ,    ناز أ  ا اسرتخض ,الثامن ,التاسب( من الكتاب  ا  

 المتمثرل  ختثراضإلا يل( , ترل ت ييري هر ع ربيل,تضكيب,تقرر تذكض, ؤجل , تةثيق,ت  األهياامن مست يات 
ثقريضاتجل البم يرا  أثضالةاب ال تتر إياثاتيمتاز ثه من يضيا ثثات عاليا   الم ض ع  لما  ختثاضإلاث

الت صرريب   ذلررك  ختثرراضإلا, تل ثهرراء الت يررز مررن ةررضا المرريضس أ ثالذاتيررا  أثض الكتاثيررا   كررذلك اليترر
 : ا اآلتيتثاع الخة ات ثإ



 
 

الت صريب  ؤر  الث ر  ال رال  ثقيراس  ختثراضإلا يي الثا   الجيا مرن :ختبارلاتحديد ال دف من -أ
ص ل  السايس,الساثب,الثامن,التاسررب( رزياء لبفرررضاثب العبمرر  ؤرر  مررايل الفيرررةرراب الصررا الررلت صرريل ال

 . 6102/6102ضاثب العبم  لبعال رال من الكتاب المهجي  لبصا
خررال مائمتجررا لررثع  يررا مررن ختثاض إلايمكررن ت ييرري عرريي الفقررضات  : ختبننارلاتحدينند عنندد فقننرات -ب

التعبيميرا  األهرياايرا  مسرت ى الةبثرا العبمر   هر ع ختثاض إلاعماض الةاب  ه ع الفقضات الع امل مثل إ
 يا .إختثاض ( ؤقضل 46عبع  ضب   قتفااإل, تل  المتخصصينثآضاء  اإلستعاها, كذلك 

هرل عهصرضين مرن عهاصرض الشرم ل  همرا يري ل الم اصرفات يتضرمن أ: المواصنفات جدول  إعدادجن. 
السب كيا المضاي قياسجا من  األهيااالةالب لجا , ت ييي  إتقانتمةيا م ت ى المايل المضاي قياس ميى 

 ( 666,ص6116, أخض ن    الزامب                 .                               ختثاضإلاخال 
ساسريين  همرا عريين األهضاعر  مثريأ التر ازن ثرين الث أنيري ل الم اصرفات ييرب  إعريايلذلك عهي       

يررري ل الم اصرررفات  الرررذي تمثبرررت ؤيجرررا م ضررر عات الفصررر ل  إعرررياي  عبيررره ترررل ,  األهررريااالم تررر ى   
السررب كيا  سررب  ألهررياايضيسررجا معتمررياا عبررع االترر  قررال الثا رر  ثت   الكترراب المهجيرر  المةب ثررا مررن 

تقر يل (  كمرا ؤر  يري ل تصهيا ثب ل ؤ  الميال المعرضؤ     ترذكض , ؤجرل , تةثيق,ت بيرل ,تضكيرب , 
 03  ). 

 ( يي ل الم اصفات03يي ل                                      

 الم ض عات
    

عررررررررررررررررررررررررريي 
 الصف ات

   

األهميررررررررررررررررا 
 الهسثيا

 سثا الجيا السب ك ه             
ميم ع 
 األسئبا

 تذكض
31% 

 استيعاب
66% 

 تةثيق
06% 

 ت بيل
00% 

 تضكيب
2% 

 تق يل
2% 

 عيي الفقضات            
الفصنننننننننننننننننل 

 السادس
19    13,6,% 6 6 6 1 1 1 3 

الفصنننننننننننننننننل 
 السابع

61     63,91% 9   9 6 1 1 1 11 

الفصنننننننننننننننننل 
 الثامن

61     63,91% 9 9 6 1 1 1 11     

الفصنننننننننننننننننل 
 التاسع

63 91,16% 4 4 6 1 1 1 19 

 46 9 9 4 , 16 16 %111 9, المجموع  
 



 
 

 ختبارلاد. صياغة فقرات 
 إذهرا مض هرا ,أكثض الم ضر عيا ,   األسرئبا اع أهر أؤضرلمرن  االختثاض من هر ع االختيراض مرن متعريي     
    .ات المقالياختثاض إلاالسب كيا الت  يمكن تق يمجا ث األهيااي من جا لقياس أإستعماليمكن 

     (63,ص6101 الهياض,                                                                          
يا ؤ  صرياغا ختثاض إلا  ا يل من الفقضات  ثيائل لكل األضثب ذي ختثاضإلا هذا الثا   إختاضلذلك     

السرب كيا  األهرياال الم اصرفات لبث ر  ال رال    عبرع يري   عتمرايالت صيب  ,  ثاإل ختثاضإلالفقضات ل
 . يا إختثاض ( ؤقضل  46الم ض عا تل صياغا   

الخاصرا ثكيفيرا  ختثاضإلاقال الثا   ثصياغا  تعبيمات :  ختبارلاعن  الجابةصياغة تعليمات  -هن
ي ي ن أثيسررض  سررج له     األسررئباعبررع ؤقررضات  اإلياثرران الةرراب مررن عبررع ؤقضاترره لكرر  يررتمك   اإلياثررا

 ( .  01كما ه  ه   اضح ؤ  المب ق ضقل  غم   
 ختثراضإلاهم ذييرا لفقرضات  إياثرا ضب الثا   : ختبارلاعن  جاباتصياغة تعليمات تصحيح ال -و

 : اآلت  ك ختثاضإلالبةاب عبع ؤقضات  ياثات, قال ث ضب معياض لتص يح اإل
 . ختثاضإلاؤقضات ص ي ا عن كل ؤقضل من  إياثا يضيا  ا يل( لكل  إعةاء -
قضات رمررن ؤررمتض كررا لكررل  ا رريل  أ  إختيرراضمررن  أكثررضت مررل  أ خاةئررا  إياثررا صررفض( لكررل  إعةرراء-
  .   ختثاضإلا

 ( .46- ثذلك تك ن يضيا الةالب الكبيا م ص ضل ثين  صفض
صريق اإلختثراض يعرضا ثأهره إلرع أي مريى يقريس  يبثر  اإلختثراض اإلسرتعماالت صدق الختبار :   -ز

  الخاصرررا التررر   ضرررب مرررن أيبجرررا ,أي  أن اإلختثررراض  يكررر ن صرررايقا عهررريما يقررريس ماصرررمل  األغرررضا
 ( phillips&stawarski,2008,p81 .                                                   لقياسه

 تررل الت صررل إلررع صرريق اإلختثرراض ثعررض  اإلختثرراض ثصرريمته األ ليررا مررب األهررياا السررب كيا  يرري ل 
,إضراؤا إلرع اإلسرتعاها ثجرل (3 مب رق ؤر  مرايل الفيزيراء ين صرصختبع ميم عرا مرن المالم اصفات ع

ن صررا يا الفقررضات اإلختثاضيررا  سرراما ثهائجررا  صرر تجا العبميررا  الفهيررا  البم يررا ,  أيررضى الثا رر  أثشرر
التعرررييات ث سرررب المقتض رررات التررر  أشررراض ثجرررا المختصررر ن  اآلضاء  الما ةرررات , ثرررذلك تعررري ؤقرررضات 

 ( من المختصين الذين تل اإلستعاها ثجل .  %61ض صال ا إذ  ازت هسثا إتفاق  اإلختثا
  تضمن مض بتين  هما::ختبارإلي لستطالعالتطبيق ال -ح

 يرراختثاض إلافقررضات لبضرر ح التأكرري مررن ال   يررلأل ل :    األسررتةاع:التةثيررق اإللنن  و المرحلننة ال       
عرررن  ياثرررامن المةبررر ب الرررذي ي تايررره الةالرررب لإلالت صررريب   تعبيماتررره , كرررذلك ل سررراب الرررز ختثاض إلل

( 31لررع  الم لفررا مررن    يا األسررتةاععبررع العيهررا اإل ختثرراضإلاقررال الثا رر  ثتةثيررق  ختثرراضإلاؤقررضات 
مب مريضس المايل  تفاقاإل ذلك ثعي  من الصا الضاثب العبم  ؤ     .عماض ثن ياسض لبثهين  ( اةالث

ياضل   ا المشرم لا ثمرايل األضثعرمن تريضيس الةراب الفصر ل  اإلهتجاء ثعي ختثاضإلاعبع عمل الميضسا  ا 



 
 

م عررريا (  61/4/6102   اؤقرميس المررررالخررر يررر ل يضسرررت لةرررراب عيهرررا الثرررر  ,  يي التررر  ختثررراضإلا
 إيرضاءضا الثا ر  ثهفسره عبرع أشر,   ختثراضإلا إيرضاءمرن  إسث ع تل تثبيغ الةبثا ثالم عي قثل  ختثاضإلل
عبرع  اإلياثرالبةراب , ترل  سراب زمرن  ختثراضإلا ض ح تعبيمات  ؤقرضات  ختثاضإلا أةجض,   ختثاضإلا
خررض , آ اإلياثرراجرر ا أهل خمسررا ةرراب   أل ياثررا ذلررك ث سرراب مت سررة  الررزمن المسررتمضق لإل ختثرراضإلا

عتمرري الثا رر  تعبيمررات ( يقيقررا , أ21   ياثررامت سررة الررزمن لإل أنت الهتررائت أةجررض خمسررا ةرراب ,  
 عبع ةاب عيها الث   .   ختثاضإلعهي التةثيق ل ياثامستمضق لإل الزمن ال ختثاضإلا ؤقضات 
لفقررضات  اإل صررائ الت بيررل  إيررضاء أيررل:  مررن الثرراه   سررتةاع:التةثيررق اإل ةالثاجيننالمرحلننة       

لجررا  ؤعاليررا الثرريائل الخاةئررا ؤرر   معامررل التمييررز صررع ثا كررل ؤقررضل    معضؤررا مرريى سررج لا  ختثرراضإلا
المعرررري عبررررع عيهررررا  ختثرررراضإلاسرررراب معامررررل الثثررررات لجررررا ,قررررال الثا رررر  ثتةثيررررق يررررا   ختثاض إلاالفقررررضات 
ثهرين الم اؤرق لبثهرين( ير ل اإل يرا   سرين م فر ةإعيايؤر   ا( ةالثر011  ثبرغ عرييها أخضىيا إستةاع

مرن  اإلهتجاءثعي  ختثاضإلاالميضسا  ميضس المايل لتةثيق  إياضلمب  تفاقاإل(  ذلك ثعي 64/4/6102 
ضا أشر,    إسرث عقثرل  ختثراضإلا إيرضاءالةراب ثم عري  إعرالالمشم لا ثاليضاسا ,  ترل تيضيس الفص ل 

 .   ختثاضإلا إيضاءالثا   ثهفسه عبع 
يا  سرتةاعالعيهرا اإل إياثراتصر ح الثا ر  ختثاض إلاثعري تةثيرق :إحصنائيا ختبارلاتحليل فقرات   -ط

الرريضيات لتكرر ن الميم عررا العبيررا,  أعبررع( مررن %62, ثررل ضتررب يضيررات الةرراب تهازليرراا  أ خررذ هسررثا 
ثبررغ عرريي الةرراب  الميم عررا العبيررا  إذ( مررن أيهررع الرريضيات لتكرر ن الميم عررا الرريهيا , %62 هسررثا  

 : يأت  كما  ااإل صائيالت بيات  إيضاء( ةالثا  كذلك اليهيا ,  ثعيها تل 62 
صر ي ا ,  إياثراعرن الفقرضل  االرذين أيراث   لعريي الةراب المئ يراهسثا اله  معامل صعوبة الفقرة :  -

 (Kubiszyn&Borich,2003,p:199    .               ( 1.6 1– 1.61 مقث لا ثين   القيل
صررع ثا ال سرراب معامررل ث معامررل الصررع ثا قررال الثا رر  إسررتخضااالخاصررا ثالمعايلررا  ثإسررتعمال       

(,ممررا يرريل  1,21 –1,43 ثررين    يتررضا حه أهررض ر( ,  ةجرر00المب ررق    ختثرراضإلاكررل ؤقررضل مررن ؤقررضات ل
 مقث لا.  ختثاضإلاقضات ريميب ؤ أنعبع 
اب مرن ذ ي المسررت ى رالةر أياءيرا عبرع التمييرز ثررين ختثاض إلالفقررضل اقريضل هر  معامنل تميينز الفقننرة : -

(                 323,ص6116, أخررررررررررض ن   اب مررررررررررن ذ ي المسررررررررررت ى المترررررررررريه   الزامبرررررررررر   رالةرررررررررر أياءالعررررررررررال    
يررا كررل ختثاض إلالبفقررضات  سرراب معامررل التمييز قررال الثا رر  ثييرراي معامررل تمييررز الفقررضل ثتةثيررق معايلررا إ  

ذ(   00  ا يل عبع  يم  مب ق  يميرب  أن( ,مما ييل عبع   1,22 – 1,62ثين    يتضا حه أه يي  ا 
   العييبرر    .( ؤمررا ؤرر ق هرر  ؤقررضل مقث لررا1,61الفقررضل الترر  ق تجررا التمييزيررا   نالفقررضات مميررزم , ذلررك أل

 .( 64,ص 6110,  أخض ن  



 
 

مرن الرذين  أكثرضالثرييل الرذي ييرذب عريي مرن ةراب الميم عرا الريهيا  نإفعالية البندائل الخاطئنة: - 
ييررذثجل مررن الميم عررا العبيررا يعتثررض ثررييا ؤعرراال ,  لكرر  تكرر ن الفقررضل ييرريل ييررب ال صرر ل عبررع قرريل 

 ( Rani,2007:63                                        .اضل السالثا لبثيائل الخاةئاشت مل اإل
لبفقررضات ثفعاليررا الثرريائل الخاةئررا   سررررررررررررراب ؤعاليررررررررررا الثرريائل الخاةئررا   ثتةثيررق المعايلاالخاصررا     

الثيائل  أن( مما ييل عبع 1,33-  1,14 -ثين    تتضا حجا هإ(  يي 06يميعجا   سب المب ق    
مررررن ةرررراب الميم عررررا الرررريهيا مقاضهررررا ثمررررن يررررذثتجل مررررن ةرررراب  ضكثا العرررريياألإليجررررالخاةئررررا يررررذثت 

 الميم عا العبيا ,  عبيه تقضض اإلثقاء عبع الثيائل الخاةئا ي ن اي تمييض. 
عبرع هفرس  أخرضىا تل تةثيقه مرضم إذيعة  هفس الهتائت  ختثاضإلا أن يقصي ثه : ختبارلاثبات  - ي 

 (066:ص6112, نا عيه   اليليم                  .                     الةاب  ثهفس الةض ا 
    ثبمت قيمته إذررررررررررررررررررررريل , الت صرررررررررر ختثاضإلكض هثاخ ل ساب الثثات  ألفا  ةثق الثا   معايلا     

 أصرررثح ااإل صرررائيالت بررريات  اتإيرررضاء(  هرررررررررررررررررررررررررررررررر  معامرررل ثثررررررررررررررررررررررات ييررري ,  ثعررري إتمرررال    1,66
اب الميم عرررا التيضيثيرررا  الميم عرررا رز لبتةثيرررق ثصررريمته الهجائيرررا عبرررع ةررررالت صررريل ياهررر إختثررراض

 (.  01كما ؤ  مب ق    الضاثةا
      Habits of  Mindمقياس عادات العقل   -   6

ا لثهررراء اآلتيرررةررر ات تثرررب الثا ررر  الخلبث ررر  ال رررال  ,لرررذلك إ الثررراه عرررايات العقرررل هررر  المتميرررض التررراثب 
 مقياس عايات العقل :

قيرراس عررايات العقررل عهرري ةرراب  إلررع:يجرريا مقيرراس عررايات العقررل  تحدينند ال نندف مننن المقينناس-1
 عيها الث   ال ال  , هل ةاب الصا الضاثب العبم  .

يثيرات التر  إةراع الثا ر  عبرع اليضاسرات  األخرال مرن  : تحديد مجاالت مقياس عنادات العقنل-6
 ت ت التصهيفات المختبفا لعايات العقرل إ إذالثا   من ال ص ل عبيجا  الت  تل ذكضها ساثقا ,ن تمك  

, عيي من مقاييس عايات العقرل , لمرض  ثهراء مقيراس لعرايات العقرل لبث ر  ال رال  لةراب الصرا 
 ه .( كأساس لثهائ6111 ك ستا  كاليك ,الضاثب العبم  ؤ  مايل الفيزياء  يي الثا   تصهيا 

( 02ا   عمررل الثا رر  تصرر ض لكررل عررايل عقبيررا مررن العررايات العقبيررا لجررذا التصررهيا  الترر  عررييه     
ا ريضيس كمرريزياء  ةضائق التررل الهفس  الفرعب إختصاصمين ؤ  رمن الم ك عايل  ثل عضضجا عبع عريي

ثررب ( لمررض  ت ييري عررايات العقررل الترر  تائرل ةرراب  ةثيعررا مرايل الفيزيرراء لبصررا الضا03ق  رؤر  مب رر
 الث   . يضاءالعبم   مهاسثتجا لبزمن الم يي إل

( عبررع سرررت عررايات عقبيرررا  هررر  %61  إتفررراقهسرررثا  إعتمررايالمررذك ض ترررل  سرررتةاع هتييررا اإل       
يميرررب  ثإسرررتعمال الثياهرررات التفكيرررض ثمض هرررا ,التسرررا ل  ةرررضح المشررركات ,التفكيرررض ؤررر  التفكيرررض ,يمرررب 

 اليقا (. أيلييييل ,الكفاح من  ضاعأ  ال  اس ,تةثيق الخثضات الساثقا عبع 



 
 

:عمرل الثا ر  عبرع صرياغا ؤقرضات مقيراس  لينةو فقنرات مقيناس عنادات العقنل بصنيغت ا ال  إعداد-3
 مقيرراسلا( ؤقررضات لكررل ميررال اي ثميمرر ع لفقررضات 2عررايات العقررل لبميرراالت السررت المررذك ضل , ث اقررب  

تكر ن ؤقرضات  اضر ا  قصريضل  أنجا ( مضاعيا عهي صياغت 04ليا كما ؤ  المب ق    ( ثصيمته األ46 
 ا  سبثيا .إيياثي, تضمهت ؤقضات  اإلياثاي ائيا كل مهجا عن ؤكضل  ا يل , التك ن إ, تعثض 

يكر ن ت ييري الثريائل لبمقيراس  أنعبرع  %011الخثرضاء ثهسرثا  إتفراق:ترل  معيار تصحيح المقيناس-4
 :اآلت ك
( 6ا , هرررا يضيرررات لبثرررييل أ( ي3بثرررييل غالثرررا , ( ل4( يضيرررات لبثرررييل يائمرررا , 2 ا: يياثيرررلبفقرررضات اإل-

 ثيا .لبثييل أ ( يضيا0ثييل هايضا ,  يضيا لب
 . ا تماماا يياثييا يك ن التص يح ثعكس الفقضات اإلالفقضات السبث-

 ( يضيا .41يضيا ه    أقل( يضيا   611يضيا لبمقياس ه    أعبعت أصث  ثجذا 
الت  ترهص عبرع ع ؤقضات المقياس عب اإلياثاعبيمات قال الثا   ث ضب ت: الجابةوضع تعليمات -2

عبررع ؤقررضات المقيرراس  ثصرر ضم ت ضرري يا ,  ضررب مثررال  اإلياثرراتعبيمررات  اؤيررا لبةرراب عبررع كيفيررا 
مرن قثرل الةراب عبرع ؤقرضات  اإلياثراعبرع الفقرضات,  ذلرك لكر  ترتل  اإلياثات ضي   يثين لجل كيفيا 

 (. 02مقياس ثسج لا  يسض كما ؤ  مب ق  ال
أليرررل الت قرررق مرررن الصرررريق الةررراهضي لبمررررقياس قرررال الثا ررر  ثعرررض  المقيررراس الصننندق الرننناهري :-9

عبع ميمر عا من اإلختصاصيين ثةرضائق التيضيس  الفيزياء  عبرل الرهفس  (04 مب ق ثالصيما األ ليا
جررا ( معيرراض لصررا يا الفقررضات  مائمت%61( , تررل إتخرراذ هسررثا اإلتفرراق   3   القيرراس  التقرر يل مب ررق 

لتقرريس ما ضررب المقيرراس أليبرره , ثررذلك  ررذؤت ؤقضترران لررل ت صررل عبررع الهسررثا المةب ثررا مررن ميررا ل 
 يمررب الثياهررات ثإسررتعمال يميررب ال رر اس(  عرريلت ؤقررضات أخررضى , مررن ثررل أصررثح المقيرراس يتررألا مررن 

 ( ؤقضل  يتمتب ثالصيق الةاهضي .41 
  عبررع شرركل مررض بتين عبررع تةاعسررثررق الثا رر  التةثيررق اإلةي للمقينناس :سننتطالعالتطبيننق ال -3

 : اآلت خاضا عيها الث    كعيها من الةراب 
مرن ةراب الصرا الضاثرب  اا ( ةالثر31: ةثق المقياس عبع عيها مرن   لوي ال ستطالعالتطبيق ال -

ال قرر ا  أيررل(  ذلررك مررن 02/6/6102اء الم اؤررق  األضثعررلبثهررين( يرر ل  اإلقتررياضيررا  إعيايالعبمرر  ؤرر  
لبةررراب  ؤجرررل العثررراضات  الفقرررضات  التعرررضا عبرررع الرررزمن الرررازل  ياثررراتعبيمرررات لإلمرررن مررريى  ضررر ح ال

ت  اضر ا لبمسرتييثين كاهرالتعبيمرات لبمقيراس  نإالتةثيق  أةجضعبع الفقضات لبمقياس ,  قي  ياثالإل
 اإلياثرراجر ا أهخرض خمسرا ةراب ل خمسرا ةراب  آ   الفقرضات مفج مرا ,  ترل  سراب مت سرة الرزمن أل

هذا الزمن لبمقيراس عهري تةثيرق  إعتماي( يقيقا  ثذلك تل 32مت سة الزمن     كان إذاس لفقضات المقي
 المقياس عبع ميم عت  الث   . 



 
 

ثعررري التأكررري مرررن صرررا يا ؤقرررضات مقيررراس عرررايات العقرررل للمقيننناس:  الثننناجيي سنننتطالعالتطبينننق ال -
يس الم اؤرررررق ؤررررر  يررررر ل الخمررررر أخرررررضىثرررررق الثا ررررر  المقيررررراس مرررررضل   ضررررر  جا , ة اإلياثرررررا تعبيمرررررات 

ؤرر   اا الثر( ةرر011  المعرريل لبث رر   عررييها عيهرراالخرراضا  مررن ياإسررتةاع( عبررع عيهررا 02/6/6102 
 .الميضسا  إياضلل كايض عياضا الثا   ثهفسه عبع التةثيق ثمسأشيا  سين م ف ة لبثهين ,   إعياي
عبررع التعامررل  المقرراييس غالثررا  ختثرراضإلاتعتمرري يضيررات لفقننرات المقينناس : الحصننائيالتحليننل  - ,

 ختثررراضإلاثثرررات  صررريق  ؤرررإن مرررب الفقرررضات التررر  أيررراب عهجرررا المسرررتييب ثشررركل صررر يح , إ صرررائيا
  (Alken,2007:90      .ختثاضإلاساس عبع يالالت الفقضات الت  تمثل هذا ثاأل المقياس يعتمي 

 ختررراضا  ,   الةررراب  ضتثجرررا تهازليررراا  إياثررراتصررر ح الثا ررر   فقنننرات مقيننناس عنننادات العقنننل :تمييينننز  -
( مرررن يضيرررات العيهرررا , الميم عرررا الررريهيا المتمثبرررا ثرررأيهع %62  أعبرررعالميم عرررا العبيرررا التررر  تمثرررل 

 كرذلك عريي  ةالثراا (62ميمر ع عريي ةراب الميم عرا العبيرا  ؤرإن( مرن يضيرات العيهرا , ثرذلك 62% 
 ةاب اليهيا .

لعيهتررررين t-test)   ثإسررررتعمالتررررل  سرررراب القرررر ل التمييزيررررا لفقررررضات مقيرررراس عررررايات العقررررل , ذلررررك  
( ؤقرررضل لبميمررر عتين العبيرررا 41مسرررتقبتين, لكل ؤقرررضل مرررن ؤقرررضات مقيررراس عرررايات العقرررل  الثرررالغ عرررييها  

( 02( مب رررق     2,66- 6,04 ضل ثرررين  م صررر القررريل التائيرررا المةب ثرررا نإت الهترررائت أةجض  الررريهيا,  
ياللرررا ال( عهررري مسرررت ى 6   التررر  مقرررياضها (اليي ليرررا  القيمرررا  مرررن أكثرررضيميرررب القررريل  نإ, التررر  تثرررين 

,   هررذا ي كرري قرريضل الفقررضات  إ صررائيايميررب القرريل يالررا  أن( , ثررذلك تثررين 22(  يضيررا  ضيررا   1,12 
 عبع التمييز ثين الةاب لبكشا عن الفض ق الفضييا ثيهجل . 

 : يأت  عمل الثا   عبع  ساب االتساق الياخب   كما : صدق البجاء -
ات رثيضسرر ن ل سرراب قرريل معامرر ضتثرراةاإلامل رمعرر إسرتعملث قررال الثا رر : بيرراالفقررضل ثاليضيررا الكعاقرا -أ

اضت الهترررائت لبت بيرررل أشرررقياس عرررايات العقرررل,   ربيا لمرررريضيا الكررررقضل ثالرررراقا يضيرررا كرررل ؤررررلعررر ضتثررراةاإل
( ,  يميعجررررا يالرررررا   1,26 -  1,30ثرررررين    ضا  ررررتت ضتثررررراةاإلالقررررريل لمعامررررل  نإ إلررررع اإل صررررائ 

 (. 02كما ؤ  مب ق   (1,12ي ياللا  عهي مست   إ صائيا
ات رمعامر راب مقرياضثيضسر ن ل سر ضتثراةاإلامل رمعر لاإسرتعمقرال الثا ر  ث: الفقرضل ثالميرالعاقا  -ب
اضت الهترائت أشر,   إليرهبيا لميالجرا الرذي تهتمر  رثاليضيرا الكر مرن الفقرضات قضلراقا يضيا كل ؤررلع ضتثاةاإل

 أن( ,ممرررا يررريل  1,24 -1,46ثرررين     ضا  رررتت ضتثررراةاإلمرررل القررريل لمعا نإ إلرررع اإل صرررائ لبت بيرررل 
 (.02( كما ؤ  مب ق  1,12عهي مست ي ياللا   إ صائيايميعجا يالا 

ثيضسر ن ل سراب قريل معرامات  ضتثراةاإلالثا ر  معامرل  إسرتعمل:  الميرال ثاليضيرا الكبيراعاقرا  -ير
اضت الهترررائت لبت بيرررل أشرررالعقرررل,    لعاقرررا يضيرررا كرررل ميرررال ثاليضيرررا الكبيرررا لمقيررراس عرررايات ضتثررراةاإل

يميعجرا يالرا  أن( ,  مما ييل  1,62  -  1,20ثين    ضا  تت ضتثاةاإلالقيل لمعامل  أن اإل صائ 



 
 

القيمرررا اليي ليرررا قيمتجرررا  أنمرررب العبرررل (.02( كمرررا ؤررر  مب رررق  1,12سرررت ي ياللرررا  عهررري م ائيارإ صررر
 1,062.) 
ت كاهركض هثراخ , الرذي  ألفرامعايلرا  ثإسرتعمالا ر  ل ساب ثثات المقيراس قرال الثثبات المقياس: - 3

 (  ه  معامل ثثات ييي مما ييل عبع ثثات المقياس .1,66قيمته    
الصررريما الهجائيرررا لمقيررراس عرررايات العقرررل ؤررر  مرررايل  مقيننناس عنننادات العقنننل بصنننيغت  الج ائينننة :-11

بررع سررت ميرراالت  عررايات ا  مهجررا السرربثيا تررل ت زيعجررا عيياثيرر( ؤقررضل مهجررا اإل41الفيزيرراء تررألا مررن  
( 02 ررق  المقيرراس مب إسررتعمال( ,  تررل  ضررعجا ثصرر ضل عشرر ائيا عهرري 04عقبيررا( كمررا ؤرر  اليرري ل  

 المقياس ياهز لبتةثيق عبع ميم عت  الث   . أصثح, ثذلك 
               

 ( ت زيب ؤقضات مقياس عايات العقل عبع المياالت 04يي ل                         
 اضقال الفقضات عيي الفقضات الميال                   ت
 32,30,62,06,03,2,0      2     التفكيض ثمض ها 0
 32,36,62,61,04,6,6 2     التسا ل  ةضح المشكات 6
 36,33,62,60,02,6,3 2     التفكيض ؤ  التفكيض 3
 66,66,02,01,4 2     يميب ال  اس ثإستعمال الثياهاتيمب  4
 36,34,66,63,02,00,2  2     ضاع ييييلأ  لخثضات الساثقا عبع تةثيق ا 2
 41,32,31,64,06,06,2 2     اليقا أيلالكفاح من  2
    41    الميم ع 
 

 Applying of The Experiment     ثامجا: تطبيق التجربة
اثقا عبرررع ( ثتةثيرررق اختثررراض المعب مرررات السررر02/6/6102اثتررريأ تةثيرررق التيضثرررا يررر ل الخمررريس        

, ةثرررق التكررراؤ  ثعرررايات العقرررل يررر ل  (06/6/6102الميمررر عتين , ةثرررق اختثررراض الرررذكاء يررر ل اال ررري  
 (.61/6/6102االثهين  

 ( لميمررر عت  الث ررر 60/6/6102يررر ل الثاثررراء الم اؤرررق   اثتررريأ التررريضيس الفعبررر  لبمرررايل العبميرررا    
 .(06/4/6102 استمض لمايا ي ل الثاثاء  

 لميم عتين  كاالت :اذ يضس الثا   ا
 هاأعرري ؤررق الخةررا الي ميررا الترر    تقرراهاإلمرر ذا الررتعبل أه ثإسررتعمالالميم عررا التيضيثيررا  تيضسرر -أ 

 ا :اآلتيالثا    ؤق الخة ات 
 :  تقاهاإلم ذا التعبل أهالخة ات االيضائيا لبتيضيس ث       



 
 

 المضاي ت قيقجا من يضس الي ل  . األهيااالةاب ث إعال-0
 ال لمعضؤررا المعب مررات المسررثقا رال ت ييرره سرررالقثبرر  لرريى الةرراب  ذلررك مررن خرر اإلسررتعياي قيرراس-6

 لييجل لبتعضا عبع هقةا ثيايا اليضس .
 أسراليبالثا   ثا  اسرتضاتيييات (  سرائل    إستعملعض  المايل العبميا ثأستضاتيييات متعييل  -3

 الثا   عض  االؤال العبميا  الص ض (. إستعملمختبفا  
الةرررراب  إتقررررانتك يه  م يز قصرررريض( ؤرررر  هجايررررا كررررل م ضرررر ع  ذلررررك لقيرررراس مرررريى إختثرررراض  إيرررضاء-4

 . األساسيالعهاصض الم ض ع 
 . ثل الثا  ؤ  هفس الي ل من ق   اإلمت انضاق أ  تص يح -2
( تتضررمن تفسرريضيا ا  تمذيررا ضايعررا مكت ثررامررب المررذكضل العاييرر اإلمت اهيرراضاق   الةرراب األ إعةرراء-2
العاييررا  كررذلك  ايثررات  سرراليبتمثررل هرر ع مررن األ إذمررب ثعرر  الت ضرريح  ختثرراضإللصررائثا لي ثررا ااأل
تا ررا ال قررت  ذلررك إل الثرراه العايرر   سررب باإل هرر   متقه يررين  ايثررات لبتق يررا لميررض ال متقه يررينائيررا لبثض إ

 . تقاناإل أيلالازل لبةاب من 
ؤر  الفقرضات التر  لرل  متقه يريناب غيرض الم يز  قصيض( ؤ  ثيايرا الريضس اليييري لبةر إختثاض إيضاء-2

 ؤقة ؤ  اليضس الساثق . تقان ي اإل إلعتصل 
 من تيضيس المقضض . اإلهتجاءتكضاضالخة ات الساثقا ؤ  كل م ض ع  تع -6
 الثا   .  هاأعيؤ  ض ء الخةة الي ميا الت   اإلعتيايياالميم عا الضاثةا يضست ثالةضيقا -ب

 Tools of Research applyداتي البح  تاسعا :تطبيق أ
 ( , عمل الثا   عبع :4/6102/  06الثاثاء الم اؤق   التيضثا ي ل إهتجت      

تررل تةثيررق مقيرراس عررايات العقررل مررن قثررل الثا رر  يرر ل الثاثرراء  تطبيننق مقينناس عننادات العقننل :-0
ؤرر   اهيررااإلمت ( عبررع ميمرر عت  الث رر  ؤرر  الرريضس الثالرر , ؤ  القاعررا  6102/  4/  62الم اؤررق  

ل ميضس الفيزياء , تل تص يح ؤقرضات المقيراس  ال صر ل عبرع يضيرات الةراب ؤر  عياالميضسا  ثمس
 .    س عايات العقل ؤ  مايل الفيزياءمقيا
 Achievement test applyالتحصيل  إختبارتطبيق  -6

يرضى سر ا ي  ه أهرمن هجايرا التيضثرا ث إسث عالثا   قثل  ةاب ميم عت  الث   من إخثاضتل        
خرررض أا التررر  يضسررر ها , كرررذلك ترررل التأكيررري  ت ييررري الم عررري ؤررر  األضثعرررؤررر  مرررايل الفصررر ل  إختثررراضلجرررل 

( ؤررر  الررريضس 6102/ 4/ 62ؤرر  يررر ل الخمررريس الم اؤررق    ختثررراضإلام اضررضل يضاسررريا   , تررل تةثيرررق 
ل مرريضس عيا ثمسرر ختثرراضإلاضا الثا رر  ثهفسرره عبررع أشررؤرر  الميضسررا ,   اإلمت اهيرراالثالرر  ؤرر  القاعررا 

 . ختثاضإلا ءاإيض هين , ذلك لب فاة عبع سيض   االفيزياء ؤ  الميضسا  المع
 (.62/6/6102(  لمايا  02/6/6102( اساثيب اثتياا من 01 ثذلك تك ن التيضثا قي استمضقت  



 
 

 Statistical Treatment  ةالحصائيرا  : المعالجة شاع
 -اب :ل س SPSS اإل صائ الثا   الثضهامت  إستعمل      

1 ( .t-test  : لعيجتننننين مسننننتقلتين ) ل سرررراب ياللررررا الفررررض ق ثررررين مت سررررة  يضيررررات  تإسررررتعمبإذ
  الةاب ؤ  ميم عت  الث   لبمتميضات االتيا :

 .  6102-6102ل لبعال    ضس األرؤ  الك ت صيل الفيزياء-أ
 جض . شاا ثاألرض الزمه  م س ثرالعم-ب
 .  بتكاؤ  ل اءزيرل ؤ  مايل الفيرمقياس عايات العق ا.
 الذكاء.  إختثاض ي. 
     .                            ثعي اهتجاء التيضيس  مقياس عايات العقل ؤ  الفيزياءصيل رالت  إختثاض . هر
 اء .رلمقياس عايات العقل ؤ  مايل الفيزي صيق الثهاء ستخضااإل إستعملبيرسون : إرتباط. معامل 6
معامرررل الصرررع ثا لفقرررضات االختثررراض الت صررريب   سرررتخضااتعمبت إلإسرررعوبة :نادلة معامنننل الصنننن. معننن9
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                                    View & Interpretation of the Results عرر النتائرروتفليئهارر   ول
فقكا لتتييكراا البحكث البحث الحالي ,وذلك  و   الباحث في إليهاج التي توصل النتائ الرابع الفصلل و ايتن

هككككت   شككككتها ,و التوضككككووا ,والعتككككل وهككككح تفهككككيرها وتحهيههككككا وتنا  لألهكككك ا وفرضككككياتح وتحقيقككككا   ا 
  : اآلتيوك صيااتنها ,وكذل  التو  اإلهتنتاجاا

لView of the Results:ع النتائوتف:لللالأيل
التحصكككيهي وتقيكككا    تبكككاراإلالتجربكككا العتهيكككا لهبحكككث الحكككالي , وت بيككك  الباحكككث  إنتهكككا بعككك         

 يإلتقككاناالككتعه   نتككوذ أ إهككتعتالوككا اا العقككل وهككح التجتووككا التجريبيككا التككي  رهككا تككا   الفي يككا  ب
,وبعكك  تصككحي    ال ريقككا التقهي يككا إهككتعتالفهككها باب ا التككي  رهككا التككا   نك,و كك ا التجتووككا الضكك

له كك ا ووضكككع ال رجككا الكهيككا لككككل  الككا يعكككرو الباحككث النتككائج وفقكككا لتتييككراا البحكككث  اإلجابككاا
 : اآلتيوفرضياتح وك

لنتئحص ليلتمودةلنته ز وءل:للتخئاو نإلائوتفل-1
ر  ذو  جلكككا كوهكككح )جيوجككك  فككك والتكككي نصكككا لكككحو األ (الصكككفريا)لهتحقككك  تكككا صكككحا الفرضكككيا       

ووا التجريبيككا الككذيا  رهككوا كاا  كك ا التجتكككا تتوهكك   رجككك( بيكك0,,,  تهككتود  جلككا )كونكك إحصككائيا
 وتيا يكااإلوا بال ريقا كووا الضاب ا الذيا  رهك ا التجتكوه   رجاا  كوتت يإلتقاناالتعه   أنتوذ ب
التعيكار  لك رجاا  نحكرا اإلالتتوه  الحهابي و  إيجا ا   الفي يا  ( وتل الباحث وهح كي تحصيل تكف

وه   رجككاا كا تتككالنتككائج إ  لككا إذتحصككيل فككي تككا   الفي يككا  ال إ تبككار كك ا تجتككووتي البحككث فككي 
نحرا (  رجا  و  88,33  ا التجتووا التجريبيا ) وه  كنتكا بهكم تتك( , بي,,,0تعيكار  تقك ار  )  ا 

نحرا (  و  83,82اب ا ) ك ا التجتووا الضك رجاا    ( . 7,86تعيار  تق ار  )  ا 
صككحا   تبككارإل كك ا تجتككووتي البحككث وذلكك  ل رجاا الككولتعرفككا  جلككا الفككر  بككيا تتوهكك ي        

 إذ, لعينتككيا تهككتقهتيا وذلكك  (t-testالتككائي   تبككاراإل) إهككتعتالوتكك  الباحككث وهككح  لككحو األالفرضككيا 
ائيا كتككككا القيتككككا التكككك أكبككككر( وهككككي  86870ق ارها )كتكككك (التحهككككوبا)ا القيتككككا التائيككككا النتككككائج إ أظهككككرا

ونكك   إحصككائيارو  ذاا  جلككا كوجككو  فكك إلككحائج ك( , وبككذل  تشككير النتكك 8 يتتهككا )  ( والتككي الج وليككا)
لتكا   الفي يكا  التحصكيهي   تبكاراإل رجكاا  تتوهك ي( بكيا 76( و رجا حريكا )0,,, جلا )التهتود 

ريبيا ك ا التجتووكا التجكك كاب ا ولتصكهحا ك ا التجتووكا الضككبيا  ك ا التجتووكا التجريبيكا و ك
ريبيا الككذيا  رهككوا كو   كك ا التجتووككا التجكككتفكك (. وهككذا يكك ل وهككح20هككو توضكك  فككي جكك ول ) وكتككا

هي يا فكي تحصكيل كقكا التقكوا بال ريكاب ا الكذيا  رهكك ا التجتووا الضكوهح   يإلتقاناالتعه   أنتوذ ب
 تا   الفي يا . 
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 ( 20ج ول )                                         
                       يالتحصيه تبار اإلفي  اا التجتووتياكتتوه ي  رجكر  ل جلا الف توض  t-testنتائج      

وكككككككككككككككك    التجتووا 
   اال

التتوهكككك  
 الحهابي

 نحككككرا اإل
 التعيار 

 رجكككككككككككا 
 الحريا

 t يتكككككككككككككككككككككا 
 التحهوبا

 t يتكككككككككككككا 
 الج وليا 

ال جلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا 
ونكك   حصككائيااإل

 (6,0,)تهتود
  ,,,0 88633 80 التجريبيا

  76   
     

8,870      8 
 الككككككككككا لصككككككككككال  
التجتووككككككككككككككككككككككككككا 

 7,86 83,82   80 الضاب ا  التجريبيا

     
تووتي البحث,وهذا الفكر  هكو , لوجو  فر   بيا تجلحو األالفرضيا الصفريا وبهذا يرفو الباحث    

 في ت ري  تا   الفي يا  . يإلتقاناالتعه   أنتوذ  هتعتالالتجتووا التجريبيا ويع د إللتصهحا 
 : ائوتفلمق وسلعودنتلنتعقللفيلمودةلنته ز وءل-2

ر  ذو  جلككككا ك  وهككككح )جيوجكككك  فككككالتككككي تككككنلثانيككككا ا (الصككككفريا)لهتحقكككك  تككككا صككككحا الفرضككككيا        
ريبيا الككذيا  رهككوا كووا التجكككاا  كك ا التجتكككا تتوهكك   رجككك( بيكك0,,,تود  جلككا )كونكك  تهكك إحصككائيا

 اإلوتيا يكااب ا الذيا  رهوا بال ريقا كووا الضك ا التجتكاا  كوتتوه   رج يإلتقاناالتعه   أنتوذ ب
التعيكار  لك رجاا  ك ا  نحكرا اإلابي و كالحهك التتوهك  إيجكا في وا اا العقل ( وتل الباحث وهكح 
 رجاا لككتتوهكك  الالنتككائج اا   لككا إذالعقككل فككي تككا   الفي يككا  تجتككووتي البحككث فككي تقيككا  وككا اا 

نحكرا (  رجكا و 203,20)  يبهكم ووا التجريبياك  ا التجت ( , بينتكا بهكم 0,,20ار  تقك ار  ) كتعيك ا 
نحرا ( و   287,22تتوه   رجاا   ا التجتووا الضاب ا )  ( .  28,72تعيار  تق ار  ) ا 

صككحا   تبككارإلحث وذلكك  كاا  كك ا تجتككووتي البكككولتعرفككا  جلككا الفككر  بككيا تتوهكك ي  رجكك       
  لكككا إذ( لعينتككيا تهكككتقهتيا ,t-testالتكككائي   تبككاراإل) إهكككتعتالرضيا الثانيكككا وتكك  الباحكككث وهككح كالفكك

( الج وليككا )تككا القيتككا التائيككا  أكبككر( وهككي ,8,72) تقكك ارها  (التحهككوبا)ائيا كالنتككائج اا القيتككا التكك
ونكك  تهككتود  إحصككائياوجككو  فككرو  ذاا  جلككا  إلككح( , وبككذل  تشككير النتككائج  8هم  يتتهككا ) كوالتككي تبكك
( بيا تتوه اا  رجاا تقيا  وا اا في تا   الفي يكا  بكيا  ك ا 76( ب رجا حريا )0,,, جلا )

هككو ريبيا وكتككا ك ا التجتووككا التجككك كك لضككاب ا ولتصككهحايككا و كك ا التجتووككا االتجتووككا التجريب
 أنتوذ ريبيا الككذيا  رهككوا بككك ا التجتووككا التجكككتفككو   كك (. وهككذا يكك ل وهككح27توضكك  فككي جكك ول )

  يا في وا اا العقل. كاب ا الذيا  رهوا بال ريقا التقهيكوهح   ا التجتووا الض يإلتقاناالتعه  
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 (27ج ول )                                           
   العقل تقيا  وا اال يا تتوه ي  رجاا التجتووتيا جلا الفر  ب توض  t-testنتائج    

وكككككككككككككككك    التجتووا 
 ال  ا

التتوهكككككك  
 الحهابي

 نحككككرا اإل
 التعيار 

 رجككككككككككا 
 الحريا

 t يتككككككككككككككككككا 
 التحهوبا

 t يتككككككككككا 
 الج وليا 

ال جلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا 
ونككك   ائياحصكككاإل

 (6,0,تهتود )
  0,,20 203,20 80 التجريبيا

  76  8,72,   8  
 الكككككككككككا لصكككككككككككال  
التجتووككككككككككككككككككككككككككككككا 

 28,72 287,22   80 الضاب ا  التجريبيا

  
ر  كووتي البحكث ,وهكذا الفكك, لوجو  فكر   بكيا تجتك( الثانياالصفريا )وبهذا يرفو الباحث الفرضيا   

 في ت ري  تا   الفي يا  . يإلتقاناالتعه   أنتوذ  هتعتال د إلكووا التجريبيا ويعكالتجتهو لتصهحا 
ل:للث حجملنلل

( فكككي التتييكككريا التكككابعيا  يإلتقكككاناالكككتعه   أنتكككوذ لهتتييكككر التهكككتقل ) ولحهكككاا حجككك  األثكككر         
 أثككر( , أتككا  يتككا حجكك  200,,( ,فكانككا  يتتهككا فككي التحصككيل )   η2يتككا )الباحككث تربككع إ إهككتعتل
( , وتعكك  هاتككاا القيتتككاا كبيرتككاا بحهككا تفهككير  6278,هككتقل فككي وككا اا العقككل كانككا ) التالتتييكر 

Christopher, 2006)( ),6,2  , كبير (  620,تتوه ا ,  6,7,بهي ا. 
                                                             Christopher,2006 ,p 403))للللللللللللللللل

لInterpretation of the Result لنتائوتفلثوا ول/لئها 
لل:لنتائوتفلنتمئعلقةلاوتئحص للنتمحي لنلي

ووتي كبكيا تجتك إحصكائياا كو  فكر  ذو  جلكك( وج20النتائج وكتا توضحا في ج ول ) أظهرا       
احث كر البككريبيا ويفهككووا التجككالتجتك ي يا  لتصكهحاكا   الفككصيل ال راهي في تككث في تتيير التحكالبح

 : اآلتيذل  ب
 إثكار الههوكيا الترا  تحقيقها تعك  وكات  تهتكا فكي  األه ا التتعهتيا ون  ب ايا كل  ر  ب إ  ع-2

هتتككا و  إنتبككا   األهكك ا وتككل وضككو   إذالتتعهتككيا و يككا   التفاوككل والتشككاركا فككي العتهيككا التعهيتيككا , ا 
 التركي  وو   التشتا .   وتا ث ت هوا تنه  في هذا ال ر لهتتعهتيا وهح  يا   تعرفته  بتا 

تكككككوفير بيئكككككا تعهيتيكككككا نشككككك ا يتفاوكككككل فيهكككككا جتيكككككع ال ككككك ا تكككككع  يإلتقكككككاناالكككككتعه   أنتكككككوذ هكككككاو  -8
 التوضوواا الفي يائيا الت تهفا وذل  تا   ل :
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وتفاوكل واضك    واتكل تيييكر إيجكابي أضكا التا   العهتيكا توظي  اهتراتيجياا تتنووا في ورو -أ
  الثبككوا يوتيككا وهككح روتككيا تحكك   تتككا هككاو  كككذل  وهككح تراوككا  الفككرو  الفر يككا لكك د ال كك ا ووكك 

 له  ا .
فك   وهتيكا  صكير  ( تتككا لكترونيككا ,أبصكريا هكتعيا )صكور أ تثيكراا تتنووكا بصككريا أو إهكتعتال-ا

هكتيعااوالتركيك  و  نتبكا وبالتكالي اإل إيجكابيحوا  ال  ا بشكل  إهتعتالهاو  وهح  ا التكا   العهتيك ا 
هككتقبا ل التعهوتككاا فتككنه  يفضككل أا إ ا ال كك ا ي تهفككوا فككي كيفيككاوكككذل  تراوككا  الفككرو  الفر يككا إل

 بال ريقتيا . األ را يبصرها و يهتعها وبعضه  أ
هكوا  بالتنا شكا الجتاويكا  أنفهكه بكيا ال ك ا  نا شاا هوا  بيا ال  ا والتك ر  أوهاو ا الت-8
بكككا ل ال بكككراا ت إلكككح أ د  التفاوكككل بيكككنه  وجهكككا لوجكككح تتكككا  يكككا  إلكككحبشككككل تجتووكككاا  أوالثنائيكككا  أو

 وفه  التا   العهتيا . إهتيعاا يا    والتعهوتاا وتا ث 
 راكيكا بكأا يككوا التوضكوع الحكالي تك    إ التوضكوع ال راهكي هكاو  كثيكرا إلتقااال  ا  تحاولا-0

 لهتوضوع الج ي  .
كككاا ل اتككا وهككح  إذهاهككيا تككا فقككراا الكك ر  األ ا كككل  ر  جعهككحت بيكك  التقككوي  التكككويني تككع نهايكك-0

وتتكا  وهكح وك    هيكل تكنه  كتكا فكي التقكوي  فكي ال ريقكا اإلجابا وهح األهئها وو   اإلجتيع ال  ا 
تحاولككا فهتككح ,وال افعيككا والتحكك   ,تتككا جعككل ال كك ا فككي حالككا تركيكك   ائكك  فككي الكك ر  ل اإلوتيا يككا

 . تبار اإللهحصول وهح  رجاا جي   في  نفهه أل
 األهكككالياا تأ كككذ ا فكككي نفككك  اليكككو  هكككاو  فكككي أا وغيكككر تكككتق    تكككتق  تبهيكككم ال ككك ا فكككي حكككالته  أ-7

بككاا البيتيككا والته ككي  وتتابعككا والواج التفهككيريا الع جيككا  ورهككا والتتتثهككا بالتيذيككا الراجعككا التكتوبككا
  ا لهتعالجا .توفير الو ا الكافي له  وهح تنويع تصا ر التعه ,وكذل نترنيا تتا هاو  األ
 يل ال ك ا ك  في تعكلي  فق تفهيريا وباكا تكتكذيا راجعكوتها التذكراا الع جيا والتي تتثل تي -6

ا تفهككير ال  ككأ لهتتعهتككيا إ,وبالتككالي  أنفهككه و يككا   ثقككته  بالصككحيحا  اإلجابككانتككا تثبيككا إل  كائه  وا  
 ود. يا   فه  التحت إلحيؤ   
التحصككيهي   تبككاراإلا تكككوا نتيجككا فككي أهككاه   يتكككا انككح  كك  كككر  ذ  ا كككل الككذالباحككث إ ويككرد      
  .ا  إيجابي

لنتمحي لنتثوايل:نتائوتفلنتمئعلقةلاعودنتلنتعقل
 تتوهكك ي بككيا إحصككائيا( وجككو  فككر  ذو  جلككا 27النتككائج وكتككا توضككحا فككي جكك ول ) أظهككرا      

 رد التجتووكككا التجريبيكككا ويكككاا العقكككل فكككي تكككا   الفي يكككا  لتصكككهحا تجتكككووتي البحكككث فكككي تتييكككر وكككا 
 : اا هذا الفر  تا التتكا اا يعو  الح الباحث
 ككك  يتككككا انكككح هكككاه  ب يكككا   وكككا اا العقكككل ونككك  و  واتكككح  يإلتقكككاناالكككتعه   أنتكككوذ اهكككت  ا   -2

 .ال  ا
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هتعتال  الت ري  و ائتنويع  ر  -8  ك  يتككا انهكا هكاهتا ايجابكا  هاليا ت تهفا في شر  التوضكوعأ ا 
 .لعقل ون  ال  ابت ور وا اا ا

  تككا التكك ر  أوتككات  تعهتككح تككا بعضككه   أثككروجهككاا النظككر الت تهفككا ووهككح  إلككحهككتتاع اإل أثككر -8
هكح التكأثير الواضك  و فككاره  والهكعي لتعك يهها وهكذا لكحجكح القصكور فكي أأو يبحثوا وكا جعل ال  ا 

 . وا اا العقل ل يه 
براته  في التوا   الج ي   ,وتحاولكا ال ك ا تا حيث اهت  ا  ال  ا ل تتحاناا التكوينيا اإل -0

 .في  ر  اجهئها  بل وبع  اجتتحاا تتا يتكا اا يكوا لح تأثيرا واضحا في وا اته  العقهيا
  كككائه  تتكككا  ا  تكككا تعرفكككا ال ككك ا أل التكككي وتهكككا وهكككح التفهكككيريا التيذيكككا الراجعكككا التكتوبكككا -0

 .   اجتقاا الكاتل في اججابا والتناف  التشروع تا اجل الوصول الح وتح يه  جنفهه    افعيته 
للل Conclusionsلنإلائائوجوتثوتثو:ل
لهتنتج الباحث تا يأتي:ونها إتا   ل تجربا البحث والنتائج التي أهفرا       

ع كهتي فككي رفكككرابع العككك ا الصكك  الكككتككا   الفي يككا  ل ككلتكك ري  الفككي  يإلتقككاناالككتعه   أنتككوذ فاوهيككا -2
 تحصيهه  ال راهي .تهتود 

فككي تكك ري  تككا   الفي يككا  ل كك ا الصكك  الرابككع العهتككي فككي  يككا    يإلتقككاناالككتعه   أنتككوذ فاوهيككا -8
 وا اا العقل ل يه  .

للللللRecommendations  وتلر ناعو:نتئيص 
ل : اآلتيتا   ل البحث الحالي  يوصي الباحث ب إليهافي ضو  النتائج التي ت  التوصل       

النتككاذ  الح يثككا  إهككتعتالبتنظككي   وراا ت ريبيككا تهككتتر  لت رهككي الفي يككا  وهككح  هتتككا ور  اإلضككر -2
 -لتواكبككا الت ككوراا الحاصككها فككي العتهيككا التعهيتيككا  تكك ري  وذلك فككي ال يإلتقككاناالككتعه   أنتككوذ  وتنهكا

 التعهتيا  .
  لتككا تهعبككح تككا  ور فككي لهتكك ري األهككالياهككتراتيجياا و تككا  بككل الت رهككيا فككي تنويككع اإل هتتككا اإل-8

 ت ور تهتوياا ال  ا في كافا التجاجا وتراوا  لهفرو  الفر يا بينه  .
اا التكوينيككا فككي أثنككا  هككير  تبككار اإلهككتعتال الفي يككا  وهككح كيفيككا إ  اتككا  وراا ت ريبيككا لت رهككيإ-8

 فا   تا نتائجها ووضع التعالجاا التناهبا لها .العتهيا الت ريهيا واإل
 تقاا التا   العهتيا.يا الع جيا لتهاو   ال  ا وهح إهالت رهي الفي يا  لألتوجيح -0
تضتيا كتاا الفي يا  بأنش ا تعاونيا وتنظي  تحتوا  بحيث يهاه  في تحهيا التحصكيل التعرفكي -0

 . و يا   وا اا العقل ون  ال  ا 
  بعكككا اا العقكككل واجهكككاليا لهتعريككك هت رهكككيال بعقككك  نككك واا تكككا  بكككل الكككو ار  والتشكككرفيا هتتكككا اإل-7

ل.  ال اصا بتعهيتها وتوفير البيئا الت رهيا التي تشجع وهيها
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  Proposal حوتللللرتخوماو:لللنتمقئ
           : اآلتي إجرا لهبحث الحالي وت ويرا لح يقتر  الباحث هتكتاج إ        

تثكل)التفكير النا ك  ,  كرد ابعكا أتكع تتييكراا ت يإلتقاناالتعه   أنتوذ   راها تتاثها تهتعتل إجرا -2
العقهيا,ال افعيكا لهكتعه     كي ,التفكيكر التكأتهي ,ال افعيكا ككار  ,التيكول العهتيكا ,الكذكا  اإلبتالتفكير اإل
 تتحاا,الكفا   الذاتيا ,الضي  النفهي (, ه  اإل

   ر .أ أنتوذ و  يإلتقاناالتعه   أنتوذ  راها تقارنا بيا فاوهيا الت ري  ب إجرا -8
  راها تتاثها لهبحث الحالي في تراحل  راهيا وتوا   راهيا أ رد . إجرا -8
   هتراتيجياا ا رد لتنتيا وا اا العقل.نتاذ  وا   إهتعتال إلح راهاا تتاثها ته    إجرا -0
التتوهكك ا ) راهككا تهككحيا وككا تهككتود وككا اا العقككل فككي تككا   الفي يككا  لكك د  هبككا الترحهككا  إجككرا -0

 اليا تنتيتها ل يه  .هوأ (و ا ياواإل
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The current research aimed  to identify the effectiveness of teaching by 
the model of mastery learning in the achievement and habits of mind 
among the students of the fourth grade in physics. In order to verify the 
aims of the research, the researcher formulated the following two null 
hypotheses: 
1-There is no statistically significant difference at the level of (0.05) 
between the average scores of the experimental group who will study by 
using the mastery learning model and the average score of the control 
group who study by the normal way in physics achievement. 
2-There is no statistically significant difference at the level of (0.05) 
between the average scores of the experimental group who will study by 
using the mastery learning model and the average score of the control 
group who will study by the normal way in physics in the habits of the 
mind. 
The experimental design was adopted by the two groups. The research 
community contained the  fourth grade students in preparatory and 
secondary schools in the holy Karbala city for the academic year (2016-
2017). Al-Rafidain school  was randomly chosen from 17 preparatory 
schools in the governorate center. (A) was chosen randomly to be the 
experimental group of (34) students which studied the subjects according 
to the mastery learning model, and (B) was the control group of (35) 
student which studied the same subjects according to the usual method 
among five classes in the school,so that the total sample is of (69) 
student, equivalence of the two groups was in ( ages in months , first 
course scores in  physics, intelligence, the previous information test, the 
measure of the habits of the mind) , t-test was calculated for two 
independent groups, where the results weren't statistically significant. The 
scientific material was determined in chapters( 6th  , 7th , 8th  , 9th ) of the 
physics book for the fourth scientific grade (2016) for 8 weeks .The 
researcher build the achievement test in the physics in concerning the 
relative importance of the content and the behavioral purposes, which 
consists of (42) items , type of multiple choice, and  built the measure of 
the habits of the mind depending on the classification of (Costa Calik, 
2000), consisted of 40 items distributed on six mental habits, and verified 
the validity and reliability of tools , the researcher used (SPSS) to 
statistical treatment of the two tools. 
The experiment started in Thursday(16/2/2017) in The work of equaling 
the two qroups.The real teaching started in Tuesday(21/2/2017) .The 
reseearcher applied the measure of the mind habits in Tuesday 
(25/4/2017) .The achievement test started in Thursday (27/4/2017) on the 
two qroups after finishing the scientific teaching material,So That,The 
experiment period will be (10) weeks , t- test for two independent 
samples was used to verify the significance of differences between the 
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two groups, and the results showed the following: 
1.There is statistically significant difference at the level of (0.05) between 
the average scores of the experimental group who studied by using the 
mastery learning model and the average score of the control group whom 
studied by the normal way in physics achievement for the benefit of the 
experimental group. 
2-There is statistically significant difference at the level of (0.05) between 
the average scores of the experimental group who studied by using the 
mastery learning model and the average score of the control group whom 
studied by the normal way in physics in the habits of the mind. 
 for the benefit of the experimental group. 
In term of the results, the researcher found the effectiveness of teaching 
the model of mastery learning in the achievement and habits of mind 
among students of the fourth grade in physics, and in light of the results , 
the researcher formulated by some of recommendations and proposals. 
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