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أثر استخدام عادات العقل في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيًا لدى طالب الصف الثاني 
 السعودية. الثانوي بالمملكة العربية 
ثر استخدام عاادات العقال فاي تنمياة مهاارات الاتعلم المانظم الكشف عن أهدف البحث إلى 

حاث التصااميم اذاتياًا لادى طاالب الصاف الثااني الثااانوي بالمملكاة العربياة الساعودية.  باساتخدم الب
شااااابج الت رالاااااي االم موعاااااة الت رالياااااة ذ الم موعاااااة ال/ااااااب ة  ذات ال ياااااا  القللاااااي ذ البعااااادي 

 لم موعتين، الت رالية بال/اب ة.ل
  طالباااااًا، حياااااث تكونااااا  60اختيااااارت عيناااااة البحاااااث ب راقاااااة عشاااااوا ية مااااان م ماااااوعتين ا

  طالبااًا ماان طااالب الساانة 30  طالبااًا بالم موعااة ال/اااب ة ماان ا30الم موعااة الت راليااة ماان ا
لعقاال علااى التااي تكساالهم بعاات عااادات ا التعليميااة الثانيااة ثااانوي، بتاام ت لياا  م موعااة ماان ا نشاا ة

بقااد اسااتخدم الباحااث م يااا  مهااارات الااتعلم  دبن الم موعااة ال/اااب ة.  طااالب الم موعااة الت راليااة
 بعاااديًا علااى طااالب الم مااوعتين قلاال ببعااد ت لياا  ا نشااا ة -الماانظم ذاتيااًا، حيااث تاام ت ليقااج قلليااًا 

 موعاااة بجاااود فاااربد ذات دصلاااة إحصاااا ية  اااين طاااالب الم. بتوصااال  نتاااا ث البحاااث إلاااى التعليمياااة
الت رالية بالم موعة ال/اب ة لصالح الم موعاة الت رالياة علاى م ياا  مهاارات الاتعلم المانظم ذاتياًا، 

 .لدى طالب الم موعة الت رالية عادات العقلكما أبضح  نتا ث البحث أثر استخدام 
 الكلمات املفتاحية:

 عادات العقل     .   ًمهارات التعلم المنظم ذاتيا. 

 .الثانوي بالمملكة العربية السعودية طالب الصف الثاني
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Summary 

Title:  

The Effect of Using Habits of Mind in Developing Self-Regulated 

Learning Skills for Second Secondary Students in Saudi Arabia. 

The aim of this research is to explore the effect of using habits of 

mind on the development of self- Regulated Learning skills of secondary 

school students in Saudi Arabia. The researcher used the semi-

experimental design (experimental group / control group) with pre / post 

measurement of the two groups, experimental and control. 

The research sample was chosen randomly from two groups (60) 

students, where the experimental group consisted of (30) students and 

the control group of (30) second-year secondary students, and a group of 

educational activities that earn them some habits of mind were applied to 

the experimental group students without Control group. The researcher 

used the self-regulate Regulated Learning skills scale, which was applied 

before and after the students before and after the application of 

educational activities. The results of the research revealed that there were 

statistically significant differences between the experimental group and 

the control group for the experimental group on the self- Regulated 

Learning skills scale. 

key words:            

 Habits of mind.   

 Self- Regulated Learning skills. 

 Second grade students in Saudi Arabia. 
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لم يعد هدف العملية التربواة يقتصر على إكساب ال لبة المعاارف بالحقاا  ب  ال ت ااب  
معلومات ذلك إلى تنمية قدراتهم على التفكير بالتحليل باكتساب مهارات عقلية عليا للتعامل مع ال

ااد ا ساالوب التقلياادي للتربيااة القااا م علااى م اارد تلقااي  بالمعااارف المساات دف بةفاااعف بفاعليااة. فلاام يعا
ال الب للمعلومات بحفظها بغرض اصمتحان يناساب ها ا العصار الا ي ن يشاج اون بهاو عصار 

ون اصنف ااار المعرفااي بالاا ي يفاارض علينااا أساالوبًا جدياادًا يقااوم علااى مساااعدف ال الااب علااى أن يةاا
 مستقاًل باعلم نفسج.

علاى العملياات  مان القارن الماضاي بل لك رّكز الكثير من الباحثين في العقدين ا خيران
ال اتيااة التااي يقااوم  هااا المتعلمااون طوا يااة لتنظاايم المعرفااة بتحصاايل العلاام، بعلااى العواماال التااي 

علااى تسااميتج  ا كاااديمي للمااتعلم، بنااتث عاان تلااك ال هااود مااا اصاا لحتساااعد فااي تحسااين ا داع 
 .((Zimmerman, 1989, 329 بالتعلم المنظم ذاتياً 

ن البحاااث فاااي م ااااا الاااتعلم المااانظم ذاتياااًا أخااا  ينماااو بصاااورف ملفتاااة لالنتباااا  خاااالا السااانوات إ
القليلة الماضية، بااعد التعارف علاى المعناى الادقي  لها ا المفهاوم محاور اصهتماام لادى أي باحاث يرااد 

فهوم علمي يوفر لج إطارًا جيادًا ل/ابح حركاة بحثاج، بلقاد باجاج م ااا أن يتعرف على أي م اا أب م
باالتعرا،، بالوضاع الادقي   التعلم المنظم ذاتيًا شاننج فاي ذلاك شانن أي م ااا اخار، المشاةلة الخاصاة

 (.Yang, 2005, 162) لألنماط السلوكية المختلفة لدى ا فراد ذبي التعلم المنظم ذاتياً 
لعدياااد مااان المهاااارات التاااي تمثااال مساااارات توجاااج المتعلماااين نحاااو إتقاااان بللاااتعلم المااانظم ذاتياااًا ا

لااتعلم بحيااث تعااز  ماان قاادرف ال ااالب لأهااداف الااتعلم، بت عاال ماان المشااةالت التعليميااة مواقااف ممتعااة 
كمااااا تمثاااال هاااا   المهااااارات م موعااااة ماااان العمليااااات علااااى مواجهتهااااا بمزاااااد ماااان ا صاااارار بالمثااااا رف، 

ين نحااو اكتساااب المعلومااات، ماان خااالا اسااتثمار أف/اال لوقاا  الااتعلم با جااراعات التااى توجااج المتعلماا
باصنخااراط بصااورف فاعلااة فااى المواقااف التعليميااة،  نهاام أكثاار تركياازًا علااى أهاادافهم، باسااعون جاهاادين 
لتح يقهاااا، باسااااتخدام اسااااتراتي يات متعااااددف أثناااااع ذلاااك، برياااام اسااااتقالليتهم إص أنهاااام يتوجهااااون ب لااااب 

 .) (Zumbrunn, Tadlock & Danielle, 2011, 35الحاجة المساعدف عند
باااارى الباحثاااان أن مهاااارات الاااتعلم المااانظم ذاتياااًا سااامة يمةااان اكتساااا ها مااان خاااالا اللي اااة 
التربوااة بالثقايياة المحي اةب بعلياج فاتن اكتساا ها ياتم مان خاالا الممارساات ا ي ا ياة بماا يترتااب 

 .عليها من خلرف تسهم فى تعزاز ه   المهارات
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التعلم المنظم ذاتيًا من خالا التفاعل مع اخران لديهم  فيتنمية مهارات ال الب  بامةن
معرفااة أكثاار، بهااخصع اوخااران يلاادعبن  تااولي مسااخبلية مرا،بااة تقاادم ال ااالب، ببضااع ا هااداف، 
بتخ اايح ا نشاا ة، ثاام تنقاال هاا   المسااخبلية تاادرا يًا إلااى ال ااالب الاا ين يصاابحون قااادربن علااى 

 .((Baker, 1996, 331 لمعرييةمرا،بة أنش تهم ا
عادات العقل تكون أكثر بضوحًا عندما ن لب مان ال االب الاتحةم فاي إدارف تعلمهام إن 

ن أيااة فرصااة للااتعلم الماانظم ذاتيااًا تعتلاار فرصااة ثراااة لل ااالب لممارسااة بإاالااتعلم الماانظم ذاتيااًا ، 
   (Costa & Kallik, 2009, 3).عادات العقل

ر بالعديااااد ماااان المتغياااارات المعرييااااة بالتقنيااااة باصجتما يااااة باماااار العااااالم فااااي هاااا ا العصاااا
بالنفسااية التااي تااخثر فااي تعلاام الفاارد بفااي اللناااع المعرفااي لديااج، بكاا لك فااي عاداتااج بمهاراتااج، بفااي 

العقلية للتعامل مع تلك المسات دات  ظل ه ا المناخ المعرفي تنمو لدى الفرد بعت اصستخدامات
هي شةل مان ا داعات التاي تسااعد الماتعلم علاى ال ياام بنفعااا ي ل  عليها اسم عادات العقل، ب 

منت ااة، بتصاابح مااع اصسااتمرار فااي اسااتخداماتها كالعااادات الساالوكية عنااد الفاارد، فهااو يااتحةم فااي 
إبراهيم ) ذاتج باصغي باثا ر بشةل ربتيني بعد أن تصبح مثل ه   العادات العقلية موجودف لديج

 .(4، 2002الحارثي، 

العادات العقلية من المتغيرات المهمة التي لها عالقة باا داع ا كااديمي لادى ا فاراد  تاعد
في مراحل التعليم المختلفاة، فهاي تقاود للوصاوا إلاى ماتعلم يملاك إرادف، باتحمال مساخبلية، باارى 

كلر من الن اح مسار تفكير ، باخ ح  دقة، به ا يخدي إلى التميز في حياتج ا كاديمية بفرص أ
 . في الحياف العامة

  Costa & Kallick (2000)قااااااااااد أشااااااااااار العديااااااااااد ماااااااااان الباااااااااااحثين مثاااااااااال ب 
إلى أن ضعف ا داع ا كاديمي لدى العديد من ال الب إنما يرجع إلاى  Marzano (2003)و

ضااعف اسااتخدامهم للعااادات العقليااة، بضااعف تاادرالهم عليهااا فااي اللي ااات التعليميااة، ممااا ي عاال 
ت التعليميااة ليساا  علااى المسااتوى الم لااوب، بااالريم ممااا قااد يلاا ا ماان جهااد كلياار ماان المخرجااا

جانب المعلمين بال الب، فعادات العقل ال/ يفة عادف ما تخدي إلى تعلم ض ي، بغت النظار 
فااي أن  Hart & Keller (2003)عاان المعااارف أب القاادرات أب المهااارات، باتفاا  معهاام 

 يتبعونج من عادات عقلية. ب قد يرجع إلى ماانخفاض اصستيعاب لدى بعت ال ال
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ااااتم تنمياااة العاااادات العقلياااة مااان خاااالا دم هاااا فاااي المحتاااوى المعرفاااي أثنااااع التخ ااايح ب 
 ، بأن ها   كاال رد باصساتراتي يات بالماداخلابمن ثم تنميتها من خالا أنش ة متنوعة ، للدر 

ت حااوا عمليتااي الااتعلم بالتعلاايم العمليااة سااتخدي إلااى تغيياار فااي العديااد ماان الممارسااات بالمعتقاادا
 .(321، 2009)عزة النادي، 
ماان  –بشااةل مباشاار أب يياار مباشاار  – أي/اااً  يااتم اسااتهداف تنميااة العااادات العقليااةكمااا 

، فيتم تقديمها بشةل منعزا عن ن اد المقررات الدراسية، خالا إعداد  رامث تدرالية خاصة   لك
، الدراساات الت رالياة فاعليتهاا فاي تنمياة عاادات العقالالتاي أثلتا  ، بمن نمااذ  اللارامث التدرالياة

  2007االكركي بجدان   ببرنامث 2005عمور اأميمة   ببرنامث 2005الرابغي اخالد  رنامث 
  2011  ببرنااامث سااند  فااار  ا2012  ببرنااامث علااى رااااني ا2008نوفاال امحمااد ببرنااامث 

  .2006ببرنامث فدبى ثا   ا
حين يستخدمها المعلمون مع ال الب ب علهام ًا ب أكثر بضوحيلد إن تعليم عادات العقل

بالموضوع الا ي ، سيعملون  ها نون الم موعات التي،باةو هم ال ين يتحةمون  تعلمهم باديربنج 
 بهاا ا مااا ي عاال الااتعلم الاا اتي فرصااة ثراااة لكااي يمااار  ال ااالب فيهااا عااادات العقاال، سيدرسااونج

 .(35، 2، ج2003)آرثر كوستا وبينا كاليك، 
بمن الدراسات التي أكدت العالقة اصرتباطية ا ي ا ية  ين عادات العقال بالاتعلم المانظم 

محمد  الييزايدي  - 2010عبد    رق،،  – Campbell, 2006)- Culler 2007 ذاتياًا، 
  .2015إبراهيم آل فرحان،  – 2014أمير واك ،  – 2012وشفاء وارد، 

ما نرا  مان تادني ل الب على بعت عادات العقل، تدراب ال في ضربرف انالباحث اعتقدب 
 الزاااااراتمااان خاااالا  انفاااي مساااتوى مهاااارات الاااتعلم المااانظم ذاتياااًا لاااديهم، بهااا ا ماااا صحظاااج الباحثااا

الميدانيااااة لاااابعت الماااادار  الثانواااااة بمدينااااة الرااااااض بالمملكااااة العربيااااة السااااعودية، بماااان خااااالا 
لمهتماين بااا داع ا كااديمي لل االب بصاافة ماع بعات ال ااالب بالمعلماين بالبااحثين با ماامقابالته
بمادى بعدم توفر مهارات له ا النوع من التعلم، ، عملية تعلمهم ذاتياً لتنظيم بجود  عدم عامة من

 استخدامهم للعادات العقلية التي تخثر على أدا هم ا كاديمي بتحصيلهم الدراسي.
اساااتخدام  تعليمياااة، مثااالال  تقاااديم بعااات ا نشااا ة اأن يقومااا انبمماااا سااال  ارتااانى الباحثااا

الحااااوار السااااقراطي  ،المشااااةالت ا كاديميااااة با لغااااا ، القصاااام المعلاااارف عاااان حياااااف الشخصاااايات
 كساب ال الب بعت عادات العقل  ، بييرها من ا نش ة التعليمية، بالتدراب عليها،بالمناظرف
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هاارف التسااميع، مهااارف كدراساة ت راليااة لمعرفاة أثرهااا فااي تنمياة مهااارات الااتعلم المانظم ذاتيااًا مثاال  م
مهااارف التنظاايم، مهااارف المرا،بااة ال اتيااة، مهااارف التقااوام الاا اتي، مهااارف الترتيااب اللي ااي،..إل ، التخ اايح، 

 فامتالك ال الب لمثل ه   المهارات ي علهم متعددي المواهب في استخدام المعرفة.
 انلم يعثر الباحثبفي ضوع ما سل  بمع قلة البحوث العربية بالمحلية في ه ا الم اا، ف

دراساتج االساعودية  مماا  انعلى دراسة مشا هة بمتغيراتهاا أجراا  فاي الم تماع الا ي يناوي الباحثا
فاااي قصاااور بضاااعف مساااتوى طاااالب  مشاااةلتج يع اااي ملاااررًا  جاااراع هااا ا البحاااث، بالتاااي تحاااددت

التااي تنابلاا  الااتعلم المرحلااة الثانواااة فااي مهااارات الااتعلم الماانظم ذاتيااًا بفقااًا لنتااا ث العديااد ماان الدراسااات 
إلاى ال را ا  با سااليب باللارامث المعتاادف المتبعاة فاي  - فاي أحاد أسابابج - المنظم ذاتيًا، بال ي يرجاع

 التدراس، بامةن التصدي له   المشةلة من خالا ا جابة عن السخاا الر يس التالي 
 ى طدب  الفد  "ما أثر اسدتد ا  عداداا الل دي فدي ةنميدر م داراا الدتلظم المدنًم  اةيدا  لد 

 الثايي الثايوي بالممظكر اللربير السلودير؟
 :رالتالي ألسئظرويتفرع عنه ا

  توجاااد فاااربد ذات دصلاااة إحصاااا ية  اااين متوسااا ي درجاااات طاااالب الم موعاااة الت رالياااة هااال
  لاادى طااالب الااتعلم الماانظم ذاتياااً البعاادي لم يااا  مهااارات  ال يااا بالم موعااة ال/اااب ة فااي 

 الثانواة.ة المرحل الصف الثاني من

  البعاادي ال يااا  توجااد فااربد ذات دصلاة إحصااا ية  ااين متوسا ي درجااات ال يااا  القللاي ب هال
 الصااف الثاااني مااان  لااادى طااالب الااتعلم الماانظم ذاتياااً للم موعااة الت راليااة لم يااا  مهاااارات 

 الثانواة.المرحلة 
  امهاارف التساميع، ما أثر استخدام عادات عادات العقل في تنمياة مهاارات الاتعلم المانظم ذاتياًا

مهارف التنظيم، مهارف ا سهاب، مهارف التخ يح، مهارف المرا،بة ال اتياة، مهاارف التقاوام الا اتي، 
مهارف تنظيم ال هد، مهارف إدارف الوق ، مهارف الترتياب اللي اي، مهاارف البحاث عان المعلوماات، 

 "؟الصف الثاني الثانوي بمهارف تعلم ا قران  لدى طالب 

يهاادف البحااث إلااى التعاارف علااى أثاار اسااتخدام عااادات العقاال فااي تنميااة مهااارات الااتعلم 
بياااة الساااعودية، باتفااارع مااان هااا ا ر المااانظم ذاتياااًا لااادى طاااالب الصاااف الثااااني الثاااانوي بالمملكاااة الع

 الهدف م موعة من ا هداف التالية 
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 ية التربواة.التعرف على مفهوم عادات العقل بتصنيفاتها بدبرها في العمل -1
 بأهميتج بمهاراتج.التعلم المنظم ذاتيًا التعرف على مفهوم  -2
معرفة بجود فربد ذات دصلة إحصا ية  ين متوسح درجات طاالب الم موعاة الت رالياة  -3

 .التعلم المنظم ذاتياً في مستوى مهارات 

وعاااة الت رالياااة توجاااد فاااربد ذات دصلاااة إحصاااا ية  اااين متوسااا ي درجاااات طاااالب الم م -1
لدى طاالب  التعلم المنظم ذاتياً البعدي لم يا  مهارات  ال يا بالم موعة ال/اب ة في 

 الثانواة.المرحلة 
ال ياااااا  توجاااااد فاااااربد ذات دصلاااااة إحصاااااا ية  اااااين متوسااااا ي درجاااااات ال ياااااا  القللاااااي ب  -2

لاااااادى طااااااالب  الااااااتعلم الماااااانظم ذاتياااااااً البعاااااادي للم موعااااااة الت راليااااااة لم يااااااا  مهااااااارات 
 الثانواة بعد الت لي . المرحلة 

تتمياااز العااااادات العقليااااة فاااي هاااا ا البحااااث بح ااام تاااانثير كلياااار فاااي تنميااااة مهااااارات الااااتعلم  -3
 المنظم ذاتيًا.

المساهمة في  ناع بإضافة مقاييس للحقل التربوي ام يا  لمهارات التعلم المنظم ذاتيًا،   -1
ْن يساتفيد منااج المشاتغلون بالبحاث، با رشاااد ت/ااف إلاى المةتباة النفسااية العربياة يمةان أ

 ال ال ي، تتوافر ييج الخصا م السيةومتراة المناسبة.

 متعددف لتنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيًا. تعليمية أنش ة في تقديم ه ا البحث نتا ث تسهم -2

اصستفادف من نتا ث البحث بفاعلية في  ناع ا نش ة ببضع الخ ح بتوجيج ال هود إلاى  -3
 المسار السليم لتنمية بعت عادات العقل لدى طلبة المرحلة الثانواة.

يساعد ه ا البحث على إعادف النظر في الخ ح بالمساقات التربوااة لياتمةن ال الاب مان  -4
اسااتخدام اسااتراتي يات معرييااة بمهااارات عقليااة تساااعد  علااى تكااوان عااادات العقاال التااي 

 .يمةن أن تساعد  في مواجهة مشةالت العصر
قااديم التوصاايات بالمقترحااات المناساابة التااي تساااعد فااي بضااع الخ ااح المختلفااة لتنميااة ت -5

بعت عادات العقل من أجل توظيفها في تنمية مهارات التعلم المانظم ذاتياًا لادى طاالب 
 المرحلة الثانواة. 
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 يتم استد ا  األدواا التالير في البحث الحالي:

 يبية:أدوات املعاجلة التجرأ( 

 المستخدمة  كساب ال الب بعت عادات العقل. التعليمية ا نش ة -1

  .اناإعداد الباحثحقيبة الباحث  -2

  .اندليل أنش ة ال الب اإعداد الباحث -3

 اس:ــــــأداة القيب( 

 انم يا  مهارات التعلم المنظم ذاتيًا ل الب المرحلة الثانواة اإعداد الباحث.  

 :بالح ود التالير انتز  الباحثال
العيناة علاى  اقتصار البحاث علاى طاالب المرحلاة الثانوااةب حياث اشاتمل  :احلدود البشـرية  -1

ماان طااالب الساانة الثانيااة ثااانوي، تاام اختيااارهم ماان عينااة عشااوا ية ماان    طالباااً  60سااتون ا 
 17.82ح سانة بمتوسا 18 – 16، بقاد ترابحا  أعماارام الزمنياة مان مدرسة ال اودف الثانوااة

  تقسيمهم إلى م موعتين متساباتين بمتكاف تين  انقام الباحث 0.86بانحراف م ياري 
 :طالبااًا ماان طااالب الساانة الثانيااة ثااانوي يسااتخدمون  30بتتكااون ماان  ميموعددر ةيريبيددر

 تعليمية. أنش ة
 :طالباًا مان طاالب السانة الثانياة ثاانوي ص يساتخدمون  30بتتكاون مان  ميموعر ضابطر

 يمية.تعل أنش ة
، تام اختيارهاا مان محافظاة الراااض بالمملكاة العربياة الساعودية  :احلدود املكانية )اجلغرافية( -2

بمدرساة ال اودف الثانوااة ذ إدارف التعلايم بالراااض ذ محافظاة بمن ثم طبق  الدراسة الت رالياة 
 م. 2019ذ2018الرااضذ بالمملكة العربية السعودية في الفصل الدراسي الثاني للعام 

م  حتى شهر أ رال لعام  2019الت لي  في الفترف من شهر فلراير لعام  دأ  :حلدود الزمنيةا -3
  أساااا يع، بتجماااالي 8م علاااى طاااالب الم موعاااة الت رالياااة، بقاااد اساااتغرد الت ليااا  ا 2019

 .  جلسة28ا
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 :ةــــدود املوضوعيــــاحل -4

   عادات العقل.المتغير المست ي   أ
 .لمنظم ذاتياً   مهارات التعلم االمتغير التابع   ب

اشتمل البحث الحالي على عدد من المفاهيم الر يسة بهي عادات العقل بمهاارات الاتعلم 
 المنظم ذاتيًا، بتم تنابا كل منها على النحو التالي 

 :Habits of Mindعادات العقل أ( 

لااال ال اااالب فاااي تنمياااة مهاااارات ال كياااة، ياااتم اساااتخدامها مااان ق اتم موعاااة مااان السااالوكي
 تعلمهم ال اتي.

حياث  Costa & Kallick (2003)بتام اختياار بعات عاادات العقال حساب تصاني، 
، بتاام التحةاايم عليهااا ماان قلاال بعاات السااادف المحةمااين ماان ارتباطهااا بااالمتغير التااابع فااي البحااث

بتام التادراب  ياة،أسات ف علم النفس التربوي بمناهث بطرد التدراس، في اختياار سا  عاادات عقل
 .لتوظيفها في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً  من خالا بعت ا نش ة التعليمية، عليها

 :Self-Regulated learning Skillsمهارات التعلم املنظم ذاتيًا ب( 

للااتعلم الماانظم ذاتيااًا بننااج " نيااة  (Pintrich,2000 )تعرااا،  نتاارات   انتلنااى الباحثاا
من العوامل المعريية، بما براع المعرفة، بالداف ية، باصجتما ية، التي تخثر في مةونة من العديد 

 تعلم الفرد، بقدرتج على تحقي  ا هداف ا كاديمية".
م موعاة  هاي لاتعلم المانظم ذاتياًا امن خالا ه ا التعرا، بنن مهارات  انباستنتث الباحث

التعلم المختلفة من أجل تحقيا  ا هاداف  ال رد با جراعات التي يسلكها المتعلمون أثناع مواقف
 .التعلم المنظم ذاتيًا الماعد في ه ا البحثالمنشودف، بامةن ،ياسها من خالا م يا  مهارات 

 بمن مهارات التعلم المنظم ذاتيًا لدى طالب المرحلة الثانواة 
 ل  .اصسهاب ااستخدام التفاصي –التنظيم  -  بتتمثل في االتسميعالم اراا الملرفير 
 التقوام ال اتي .  –المرا،بة ال اتية  –  بتتمثل في االتخ يح م اراا ما وراء الملرفير 
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 إدارف  –بتتمثاال فااي تنظاايم  ي ااة الااتعلم االترتيااب اللي ااي الاادافعي   :م دداراا إدارة المفدد ر
 تعلم ا قران . -البحث عن المعلومات  –تنظيم ال هد  -الوق  

 :لـــــادات العقـــــع
ف أماار يقااوم بااج الفاارد بشااةل متكاارر بدبن عناااع، بحااين أدخلاا  الاادبا المعاصاارف هاا ا العاااد

المفهااوم إلااى م اااا التربيااة بعلاام الاانفس، بقرنتااج بالعقاال بقدراتااج، أنت اا  مفهومااًا جدياادًا، أص بهااو 
اعادات العقل ، بجعل  من اصهتمام  تلك العادات بتنميتها أحد ا هداف الر يسة للتعليم، بذلاك 

إنتا  متعلمين قادران على استخدام مهاراتهم التفكراة بقدراتهم العقلياة بصاورف مساتمرف فاي  هدف 
 (.42، 2012)سماح اليفري،  كافة شخبن حياتهم

 ل:ـــــادات العقـــــوم عـــــمفه
د عليااج ماارارًا بتكاارارًا بمواظبااة، بالعااادف كاال مااا أعتيااد حتااى صااار  مااا يعتاااد  الفاارد أي يعااوّم

جهاااد بجمعهاااا عاااادات، بالتفكيااار عملياااة ذهنياااة يمارساااها الفااارد بحيوااااة بنشااااط يفعااال مااان ييااار 
بفاعليااة، بمتااى مااا كااّرر الفاارد تلااك العمليااة بأدماان ممارسااتها حتااى تصاابح اليااة، عنااد ذلااك تاساام ى 

 .( 49، 2010سميرة عريان، (عادف عقلية" 
لمفتااااوح بقااااد ظهاااار مصاااا لح عااااادات العقاااال مرتب ااااًا بالتنماااال بالتفكياااار النقاااادي، بالعقاااال ا

باستمراراة التعلم بالمغامرف بحب اصست الع. بتم استخدامج في التربية  داياة التساعينات، بارتابح 
واللداداا  بترادف التلمي  على التفكير بالتعلم بالداف ية، بكان بمثابة نظرااة لتفساير التعلايم بالاتعلم.

بننهاا    Costa & Kallick  2003كماا بصافها كااًل مان ارثار كوساتا ببيناا كالياك ا الل ظيدر
مزاث من المهارات بالمواقف بالتلميحاات بالت اارب الماضاية بالمياوا التاي يمتلكهاا الفارد، بتعناي 
أننااا نف/اال نم ااًا ماان الساالوكيات الفكراااة عاان يياار  ماان ا نماااطب بلاا ا فهااي تعنااي ضاامنيًا صاانع 

ييرهاااا مااان  ينبغاااي اساااتخدامها فاااي بقااا  معاااين دبن   اختياااارات أب تفصااايالت حاااوا أي ا نمااااط
ا نمااااااط، بتت لاااااب مساااااتوى عااااااا مااااان المهاااااارف صساااااتخدام السااااالوكيات بصاااااورف فاعلاااااة بتنفيااااا ها 
بالمحافظااة عليهااا، بتاادعو العااادف العقليااة فااي ختااام كاال ماارف ي ااري فيهااا اسااتخدام هاا   الساالوكيات 

عداداا التنمل في تنثيرات ه ا اصستخدام بتقييمها بتعاديلها بالتقادم نحاو ت ليقاات مساتقللية، بأن 
  كيا، يتصارف البشار عنادما يسالكون سالوكًا ذكياًا فهاي خصاا م لماا يفعلاج الناا  الل ي ةلندي
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ا ذكياع عندما تصادفهم مشاةالت ص تكاون لهاا حلاوا ظااهرف لل ياان بصاورف فورااة، بتتكاون مان 
سااتة عشاار عااادف عقليااة هااي  المثااا رف، الااتحةم فااي اصناادفاع االتهااور ، ا صااغاع  ااتفهم بتعاااطف، 

بالتواصال  دقاة ببضاوح، فكير بمربنة، التفكير ما براع المعرفة االتفكير فاي التفكيار ، التفكيار الت
التصااور باص تكااار بالت ديااد، التسااااا بطاارح المشااةالت، السااعي للدقااة، اصسااتعداد الاادا م للااتعلم 
، المسااتمر، اصساات ابة  دهشااة بتسااااا، جمااع الليانااات باسااتخدام جميااع الحااوا ، إي اااد الدعابااة

التفكير التبادلي أب التعابني، ت لي  المعارف الماضية في مواقف جديدف، ا قدام على المخااطر 
 .(183، 1، ج2003آرثر كوستا وبينا كاليك،  (المسخبلة

أن عادات العقل ليسا  شاي ًا يمةان أن يحصال علياج الماتعلم دفعاة باحادف ، إنماا  انبارى الباحث
بتكاارارًا حتااى تصاابح جاازعًا ماان طليعااة المااتعلم، بأن أف/اال طراقااة  ي ااب أن تامااار  هاا   العااادات مااراراً 

 . حةام باتقان ه   العادات هي أن تمار  في مهام بسي ة، ثم ت ل  على مهام أكثر صعوبة
بتاعااااد العااااادات العقليااااة ماااان المفاااااهيم الحديثاااااة نسااااليًا فااااي م اااااا علاااام الاااانفس بالتربياااااة 

اون بالمختصون في تحدياد ماهيتهاا، تبعاًا لمنظاورهم المعاصرف، بقد اختلف  اراع بتوجهات التربو 
 بات اهاتهم نحوها بهي كاوتي 

 االةياه األول:
ياارى أن العااادات العقليااة نمااح ماان الساالوكيات ال كيااة يقااود المااتعلم إلااى أفعاااا، بهااي تتكااون 

ةالت نتي ة صست ابة الفرد إلى أنماط معينة من المشةالت، بالتسااصت شرا ة أن تكون حلاوا المشا
، باتفا  ها ا التعراا، ماع (Perkins, 2001)أب إجابات التسااصت بحاجة إلى تفكير، ببحث بتنمل 

  بااانن العاااادات العقلياااة  باااارف عااان احلااال يلاااي  1859-1796مقولاااة المرباااي ا مراةاااي هوراسااامان ا
ياة يتوقاف ن/ي، إليج كل يوم خيً ا بفي النهاية ص يمةنناا أن نق عاج، بأن التوجاج نحاو العاادات العقل

علاااى اصعتقااااد بنهمياااة العاااادات، باصعتقااااد بننهاااا يمةااان أن تكاااون فاااي ،ب/اااة الااا هن، باصعتقااااد بااانن 
   (.11، 2005يوس  قطامى، (ا نسان يست يع إن ا  ما يتعل  بنهدافج  

 االةياه الثايي:
يااارى أن العاااادات العقلياااة تركيباااة، تت/ااامن صااانع اختياااارات حاااوا أي ا نمااااط للعملياااات 

ة التي ينبغاي اساتخدامها فاي بقا  معاين، عناد مواجهاة مشاةلة ماا أب خلارف جديادف، تت لاب ال هني
 مستوى عاليًا من المهارات صستخدام العمليات ال هنية بصورف فاعلة، بتنفي ها، بالمحافظة عليها

.(Feuerstein & Ennis, 1999)   
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العاادات العقلياة  حيث يعرفاان  Costa & Kallickباتف  مع ه ا اصت ا  في التعرا، 
بننهااااا  القاااادرف علااااى التنلااااخ ماااان خااااالا التلميحااااات الساااايا،ية بالوقاااا  المناسااااب صسااااتخدام الاااانمح 
ا ف/ل، با كفن من العملياات ال هنياة مان ييار  مان ا نمااط عناد حال مشاةلة، أب مواجهاة خلارف 

يار  أب قدرتاج علاى جديدف، بتقييم الفرد لفاعلية استخدامج له ا الانمح مان العملياات ال هنياة دبن ي
 (Costa & Kallick, 2003). تعديلج ب التقدم بج نحو تصنيفات مستقلة 

 االةياه الثالث: 
ياارى أن العااادات العقليااة هااي الموقااف الاا ي يتخاا   الفاارد  ناااع علااى ملاادأ أب ،اايم معينااة، 
حياااث يااارى الشاااخم أن ت ليااا  هااا ا الموقاااف مفياااد أكثااار مااان ييااار  مااان ا نمااااط، بات لاااب ذلاااك 

ماان المهااارف فااي ت لياا  الساالوك بفاعليااة بالمدابمااة عليااج، بماان هاا ا التعرااا، يت/ااح أن  مسااتوى 
العاادات العقليااة تخكااد ا ساالوب الا ي ينااتث بااج المتعلمااون المعرفاة، بلاايس علااى اساات كارهم لهااا أب 

  .(2005)يوس  قطامي، وأميمر عمور، إعادف إنتاجها على نمح سا   

 :تصنيفات عادات العقل
مهماااة جااادًا لعاااادات العقااال لااايس فقاااح اماااتالك المعلومااااتب  ااال معرفاااة كي ياااة إن السااامة ال

العماال عليهااا باسااتخدامها أي/ااًا، بهاا ا مااا يفتقاار إليااج طال نااا إذ أنهاام يحتاااجون إلااى اسااتخدام هاا   
فالعاااادات العقليااااة محااااح اهتمااااام الكثياااار ماااان  .العاااادات فااااي مختلااااف النشاااااطات العقليااااة بالعمليااااة

سااتخدامها فاي العديااد مان الدراسااات با بحااث التااي قاام  هااا العدياد ماان العلمااع، بظهار ذلااك فاي ا
بقد تنوع  التوجهات النظرااة فاي دراساة عاادات العقال،  الباحثين، بتم تصنيفها بنشةاا مختلفة.

تبعااًا لتنااوع نظاارف المختصااين نحوهااا، فظهاارت  اا لك تصاانيفات عاادف، كااان ماان أ ر هااا  اتصااني، 
ذ تصاني،  National Curriculumهاا  الاوطني اللرا ااني ذ تصني، المن Danielsدانيالز 
 Marzanoتصني، مار انو  ذ Costa & Kallickذ تصني، كوستا بكاليك  Hyerlesهيرا 

 ، بال دبا التالي Sizer & Meierبالمسمى بالعادات العقلية المنت ة ذ تصني، سيزر بمايير 
، كماا أبردتهاا ا د ياات التربوااة، مثال  يت/من ملخصًا موجزًا   ار  ماا برد فاي تلاك التصانيفات

 ، 427-424، 2006 ، اأيماااااان سااااااعيد، 11-10، 1،   2003اارثركوسااااااتا، ببينااااااا كاليااااااك، 
)سدددماح اليفدددري،   100-99، 2009  ب امنااادبر فاااتح  ، 90-68، 2008امحماااد نوفااال، 

2011 ،47-48.) 
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 العقل عادات يف التصنيفات أبرز (1) جدول
 دات العقل من منظور ُمعدهتصنيف عا ُمعد التصنيف

دانيالز 
Daniels 

 

 قسم عادات العقل إىل أربعة أقسام هي:
 االستقـــالل العقلـــــي.     -3االنفعــال العقلـي.        -1 
 امليل إىل االستقصاء أو االجتاه النقدي.  -4العـدالة العقليــة.         -2

 Hyerleهريل 

 
 

 قسام رئيسية يتفرع منها عدد من العادات العقلية الفرعية على النحو التالي:  قسم عادات العقل إىل ثالث أ
)مهــارة حــرس اةســمللة، املهــارات العاحفيــة، مهــارة مــا وراء   :خــرائع عمليــات الــتفكري ويتفــرع منهــا -1

 املعرفة، مهارات احلواس املتعددة(.

 ع اخلربة(.العصف الذهين ويتفرع منه: )اإلبداع، حب االستطالع، املرونة، توسي -2

 منظمات الرسوم ويتفرع منها: )املثابرة، التنظيم، الضبع، الدقة(.   -3

كوستا وكاليك 
Costa & 

Kallick 
 

ستة عشر سلوكًا ذكيًا أحلق عليها عادات العقل وهي تظهر يف سلوك الطالب يف أثناء عملية التعلم، وميكن 
 للمعلمني أن يعلموها للطالب، ويالحظوها عليهم وهي: 

    .      اإلصغاء بفهم وتعاحف -3    التحكم يف اإلندفاع )التهور(. -2       ثابرة.                         امل -1
            السعي للدقة                                 -6             .التفكري حول التفكري -5                    التفكري مبرونة. -4
ــابقة يف    -8        .              التساؤل وحرس املشكالت -7 ــة السـ ــق املعرفـ تطبيـ

      مواقف جديدة
ــت دام  -9 ــات باســ مجــــع البيانــ

        مجيع احلواس.
الـــــتفكري والتواصـــــل بدقـــــة  -11

             ووضوس.
 التصور واالبتكار والتجديد.    -12 إجياد الدعابة. -11

 اإلقدام على امل احر املسؤولة. -15                                                        لتفكري التبادلي أو التعاوني.ا -14                                                      االستجابة بدهشة وتساؤل.  -13
ــتعلم    -16 ــدائم للــ ــتعداد الــ االســ

 املستمر
  

 

مارزانو 
Marzano 

 

ية لتنظيم الذاتي ويتفرع منه: )إدراك التفكري الذاتي، الت طيع، إدراك املصادر الالزمة، احلساسـ  -1
 جتاه التغذية الراجعة، تقييم فاعلية العمل(.

التفكري الناقد ويتفرع منه: )االلتزام بالبحث عن الدقـة، البحـث عـن الوضـوس، االنفتـاس العقلـي،        -2
 مقاومة التهور، اختاذ املواقف والدفاع عنها، احلساسية جتاه اآلخرين(.

توسيع حدود املعرفـة والقـدرات، توليـد معـايري      التفكري اإلبداعي ويتفرع منه: )االخنراط بقوة يف املهمات، -3
 التقييم اخلاصة والثقة بها واحملافظة عليها، توليد حرق جديدة للنظر خارج نطاق املعايري السائدة.

 سيزر وماير
Sizer-Meier 

 

 التواصل.   -2 التعبري عن وجهات النظر.   -1

      االلتزام.          -4   التحليل.                                      -3

 التواضع.  -6  الت يل.                                         -5

  البهجة واالستمتاع -8 التعاحف.                                       -7
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والمدددتفحق ل ا مدددر التفددددميماا السددداب ر يبحددددد مدددا أكددد ا عظيدددده األدبيددداا التربويددددر، 
 من حيث:

 .اصهتمام بم اا دراسة عادات العقل بكثرف الباحثين ييج 
 تشابج الكلير في م/مون تلك التصنيفات، بالريم مان التفاابت باصخاتالف فاي منظاور ال

 بتوجج القا مين  ها، بصسيما في المسميات العامة.
  أن تلك التصنيفات، ما هي إص نتا ث ل هود بحثية يير منتهية، بهي قا لاة للت اوار فاي

 ضوع ا بحاث التربواة المست دف.

 ا ماة من ال/اربري التنوااج بانن قCosta & Kallick ال  بلعاادات العقال ليسا  نها ياة 
 هي قا لة للزاادف في ضوع نتا ث البحوث العلمية.

 العقل: عادات وصف
 ييمااا يلااي اسااتعراض لكاال عااادف ماان عااادات العقاال بمااا تت/اامنج ماان معنااى، بمااا تحتاجااج 
 مااااااان مهاااااااارات لتحقيااااااا  كااااااال عاااااااادف، بتنظااااااايم العملياااااااات الفكرااااااااة كماااااااا أشاااااااار إليهاااااااا كااااااال مااااااان

 (Costa & Kallick, 2003). 
لعادات العقال،  (Costa & Kallick, 2003ةفنيف )على البحث الحالي  بقد اعتمد

 نج يشتمل على معظام عناصار الاراى ا خارى لعاادات العقال بمان أكثار التصانيفات إقناعاًا فاي 
مان ييار   شرح بتفسير بت لي  العادات العقلية، ببسلب اعتماد  على نتا ث دراساات بحثياة أكثار

مااان التصااانيفات المتعاااددف التاااي سااابقتج، بااعاااد منظاااورًا عقلياااًا جديااادًا يااادرك باااادمث بافهااام طليعاااة 
)محمد  يوفدي، مةوناات الادما ، باقادم راااة للا كاع باادعم نظرااة الا كاعات المتعاددف، كماا أشاار 

2008 ،90.)  
ا بحااث من خالا دراستهما لنتاا ث  Costa & Kallick  2003بقد توصل العالمان ا

عااادف عقليااة، تقااود ماان امتلكهااا إلااى أفعاااا إنتاجيااة مثماارف، بهااي مو عااة علااى  (16) الساابقة إلااى
 جانلي الدما  بفقًا للشةل التالي 
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 الدماغ جلانيب وفًقا وكاليك لكوستا العقل عادات ( تصنيف1رقم ) شكل

 النحو التالي   أن تلك العادات مو عة على جانلي الدما  على 1بات/ح من الشةل رقم ا
 عاااادات عقلياااة مختصاااة بال اناااب ا يسااار مااان الااادما ، بنسااالتها مااان العااادد الكلاااي 7ا  

 . }% 43.75{= }100  × 16÷  7ا {للعادات العقلية  

 عادات عقلية مختصة بال انب ا يمن من الدما  بنسلتها من العدد الكلي للعادات 9ا  
 (. 49، 2011اليفري، )سماح  }% 56.25{=  }100  ×  16÷ 9ا {العقلية  

 انالباحثا اقاماحياث  (Costa & Kallick, 2003ةفدنيف )على  انبقد اعتمد الباحث
م موعاااة مااان ا نشااا ة التعليمياااة، بالتاااي مااان خاللهاااا باختياااار سااا  عاااادات عقلياااة يلناااي عليهاااا 

 المثابرة، التفكير بمروير، التفكير حول ، بتمثل  ه   العادات في تكتسب ال الب ه   العادات
التفكيددر، التفددور واالبتكددار والتي يدد ، ةطبيددا الملرفددر السدداب ر فددي موااددف   يدد ة، االسددتل اد 

بعاااادف التفكيااار بمربناااة، بعاااادف ، التصاااور باص تكاااار بالت دياااد، حياااث أن الددد ا م لظدددتلظم المسدددتمر
ي  لي  المعارف السابقة في مواقف جديدف مان العاادات العقلياة التاتالتفكير حوا التفكير، بعادف 

تقع في النصف ا يمن من الدما  أب ماي ل  عليج بالادما  ا  اداعي، أماا عاادف المثاا رف، بعاادف 
اصستعداد الدا م للتعلم المستمر من العادات العقلية التاي تقاع فاي النصاف ا يسار مان الادما  أب 

 ماي ل  عليج بالدما  ا كاديمي.
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 ث هااي ا كثاار ارتباطااًا بالمتغيرالتااابعأن هاا   العااادات المحااددف  هاا ا البحاا انبااارى الباحثاا
في البحث، با كثر مالعمة للموقف التعليمي داخل الغرفة الص ية، بذلك مان أجال توظيفهاا فاي 

 ذاتيًا. تنمية مهارات التعلم المنظم
 وفيما يظي وصفا  مو زا  لكي عادة من اللاداا المذكورة في الشكي السابا:

 :Persistingالمثابرة  -1

هااااي التمسااااك بالمهمااااة حتااااى لااااو كناااا  تراااااد ب مثااااا رف قا مااااة العااااادات العقليااااة، تتصاااادر ال
بحيااث أشاااارا أن المثاااا رف هاااي قاادرف الفااارد علاااى مواصاالة العمااال بالمهاااام باساااتخدامج  اصستسااالمب

تشةيلة مان اصساتراتي يات لحال المشاةالت ب راقاة منظماة بمنه ياة بالتاي تظهار لادى الفارد مان 
  (.96، 1، ج2003)آرثر كوستا، وبينا كاليك، ذلك خالا ا قواا التي تدا على 

 :Managing Impulsivity )الت ور( التحكم في االي فاع -2

التفكياااار قلاااال الفعاااال"، بهااااي "أن يمتلااااك الفاااارد القاااادرف علااااى التاااانني بالتفكياااار با صااااغاع  
 للتعليماااات قلااال أن يلااادأ بالمهماااة بفهااام التوجيهاااات بت اااوار اصساااتراتي يات للتعامااال ماااع المهماااة
بالقدرف على بضع خ ة بقلوا اصقتراحات لتحسين ا داع باصستماع لوجهات النظر بالتي تظهر 

  (.96، 1، ج2003)آرثر كوستا، وبينا كاليك، من لدى الفرد من خالا ا قواا الدالة عليها " 
 :Listening with Understanding and Empathy اإلصغاء بتف م وةلاط  -3

مشاااعر اوخااران باصهتمااام  هااا. بأكاادا علااى أن قاادرف الشااخم  مختصااة  تحسااس ه عااادف
علااى ا صااغاع إلااى شااخم اخاار اأي التعاااطف مااع بجهااة نظاار الشااخم اوخاار بفهمهااا  تمثاال 
أحد أشةاا السلوك ال كي، بأن قدرف الفارد علاى ا صاغاع التاام، تعناي قدرتاج علاى دراساة بتحليال 

  .(23، 1، ج2003، آرثر كوستا، وبينا كاليكالمعاني  ين الس ور ا
  Thinking Flexibility:التفكير بمروير -4

قدرف الفرد على التفكير  لدا ل بخيارات بحلوا ببجهات نظر متعددف بمختلفة مع طالقة 
في الحديث بقا لية للتكي، مع المواقف المختلفة التي تعرض عليج بتت/ح على الفرد من خالا 

 .(45، 2، ج2003بينا كاليك، )آرثر كوستا، و ا قواا الدالة عليها 
 Thinking about your Thinking (Metacognition):التفكير حول التفكير  -5

يعناااي قااادرتنا علاااى معرفاااة حااادبد ماااا نعااارف بماااا ص نعااارف، فنصااابح  ااا لك أكثااار إدراكاااًا 
 ة  فعالنا، بلتنثيرها على اوخران باللي ة، بهي أي/ًا قدرف الفرد على ذكر الخ وات الال مة لخ

عملج ببصف ما يعرف بما يحتا  لمعرفتج بالقدرف على تقييم كفاعف خ تاج، بتسااعد  فاي مهمتاج 
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، 2003)آرثر كوستا، وبينا كاليك، بشرح استراتي ياتج في صنع القرار بتخ يح اصستراتي يات 
 (.96-26، 1ج
 Striving For Accuracy: )الكفاح من أ ي ال قر( السلي لظ قر -6

الكماااااا با ناقااااة بالحرييااااة بتفحاااام المعلومااااات للتنكااااد ماااان صااااحتها العماااال ماااان أجاااال 
بمراجعة مت لبات المهام بتفحم ما تم ان ا   بالتنكد من أن العمل يتف  مع المعايير بمراجعاة 

 .(96، 1، ج2003آرثر كوستا، وبينا كاليك، القواعد التي ينبغي اصلتزام  ها" ا
 Questioning and Posing Problems: التساؤل وطرح المشكبا -7

قاادرف الفاارد علااى طاارح ا ساا لة بتوليااد عاادد ماان اللاادا ل لحاال المشااةالت عناادما تحااداث أب 
عندما ًتعارض علياج مان خاالا الحصاوا علاى معلوماات مان مصاادر متعاددف بالقادرف علاى اتخااذ 
 القاارار، أن صااياية المشااةلة فااي العااادف، أكثاار أهميااة ماان حلهااا، ذلااك  ن الحاال قااد يةااون م اارد
مهارف رااضية أب ت رالية. أما القدرف على طرح أس لة باحتماصت جديدف، أب التمعن في مشةالت 
قديمة من  اباة جديدف، فهو يت لب خياًص خالقًا، بابشر  تقدم ح يقي في المهارات العقلية، بمن 

سدتا، وبيندا )آرثر كو  هنا يتوجب علينا أن نعلم ال لبة فن التسااا بطرح المشةالت بإعادف  نا ها
 (.28، 1، ج2003كاليك، 

 Applying past knowledge to newةطبيدا الملرفدر السداب ر فدي مواادف   يد ة -8

Situation: 

قدرف الفرد على استخالص المعنى من ت ربة ما بالسير قدمًا بمن ثم ت ليقج على بضع 
يفهااا فااي جميااع مناااحي جديااد بالااربح  ااين فكاارتين مختلفتااين، بقاادرف الفاارد علااى نقاال المهااارف بتوظ

 . (29، 1، ج2003)آرثر كوستا، وبينا كاليك، حياتج 
 Thinking and Communicating with Clarityالتفكير والتواصي ب قر ووضوح -9

and Precision: 

قدرف الفرد على توصيل ما يراد  دقة سواع كان ذلك كتا يًا أب شفواًا مساتخدمًا لغاة د،يقاة 
ت الر يساااية بتميياااز التشاااا هات باصختالفاااات، بالقااادرف علاااى صااانع لوصاااف أعمااااا بتحدياااد الصااافا

قاارارات أكثاار شاامولية، بالدقااة حياااا ا فعاااا، بالقاادرف علااى اسااتخدام مصاا لحات محااددف باص تعاااد 
عااان ا فاااراد فاااي التعمااايم بدعااام فرضاااياتهم  لياناااات مقلولاااة. بأن اللغاااة بالتفكيااار أماااران متال ماااان 

بع/اااهما الااابعت، فهماااا كوجهاااان لعملاااة باحااادف بهااا ا ماااا أكاااد  جوهرااااًا، بص يمةااان فصااالهما عااان 
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)آرثددر كوسددتا، وبينددا الفيلسااوف الشااهير "فااولتير" بقولااج  "إذا أرادت أن تحااابرني فحاادد مفاهيمااك" 
 (.89، 2، ج30، 1، ج2003كاليك، 

 Gathering data through all the مددع البيايدداا باسددتد ا   ميددع الحددوا  -10

senses: 

مةااان ماان الفااارص صساااتخدام الحااوا  مثااال البصاار، السااامع، اللماااس، إتاحااة أكلااار عاادد م
الحركااة، الشاام، التاا بد، بالشااعور فااي  اااادف عاادد الحااوا  المنشاا ة ص دياااد الااتعلم، بتاعااد الحااوا  
قناااوات الااادما  للاااتعلم ب فقاااد بضاااح أن جمياااع خلااارات المعرفاااة تااادخل إلاااى الااادما  علااار مساااارات 

م ذ الت بد ذاللمس ، بأن ا فراد ال ين يتمتعون بمسارات حواسنا المتعددف االبصر ذ السمع ذ الش
حسية مفتوحة باقظة بحاادف، يساتوعلون معلوماات مان اللي اة، أكثار مماا يساتوعب ذبب المساارات 

مخافاة أن تتسا  يدياج أب  - ال ا لة أب الكسولة، به ا ما ي عال الماتعلم الا ي يخشاى لماس ا شاياع
)آرثر  ر ضي  من اصستراتي يات الحسية لحل المشةالتيعمل في إطا -مالبسج بما شابج ذلك 
 .(31، 1، ج2003كوستا، وبينا كاليك، 

 Creating, imaging and innovating:التفور واالبتكار والتي ي   -11

قاااادرف الفاااارد علااااى تصااااور نفسااااج فااااي أدبار مختلفااااة، بمواقااااف متنوعااااة بتقمصااااج ا دبار 
القااادرف علاااى التعليااار عااان أفكاااار اوخاااران بطرحهاااا بالحلاااوا اللديلاااة، بالتفكيااار مااان عااادف  باياااا، ب 

بمناقشتها بتلنيها، بالتفكير بنفكار يير عادياة، بالمواظباة علاى المهماة بإنهااع العمال الم لاوب، 
بعلااى جعاال اسااتراتي يات العصااف الاا هني برساام خاارا ح العقاال بإثااارف ا ساا لة التوليديااة مثاال اأي 

ت ااازأ مااان أي موضاااوع، يعمااال علاااى مساااااعدف يرفاااة فاااي  يتاااك هاااي ا كثااار ساااعادف ؟  جااازع ص ي
المتعلمااين علااى أن يرتقااوا  تفكياارهم، بافكااربا خااار  الصااندبد، باحاارربا إمةانااات ا  ااداع الكامنااة 

 .(93-32، 1، ج2003)آرثر كوستا، وبينا كاليك، لديهم 

 Responding with Wonderment and Awe:االستيابر ب هشر ورهبر  -12

ن ال ااالب . إاقف بالت ااارب التااي يةتنفهااا الغمااوض باص هااامالقاادرف علااى اصسااتمتاع بااالمو 
ال ين يمتلكون ه   العادف، لديهم حب كلير لالست الع، بالتواصل مع العالم من حولهم، يتنملون 
فااي تشااةيالتج المدهشااة، باشااعربن باصنلهااار، باحسااون بالبساااطة المن  يااة فااي طليعااة ا شااياع 

أناا أسات يع حال المشاةلة   ،  ال ي/ايفون إليهماا موقاف اأناا ببتميزها، بص يةتفون  تلني موقف ا
أساااتمتع بحلهاااا    بت ااادهم يساااعون إلاااى المشاااةالت بليقااادموا تلاااك الحلاااوا لألخاااران، بالته اااون 
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 لتملكهم من بضع المع/الت با حاجي التي قد تكون لدى ا خران، باستمتعون بتي اد حلولها

 (.33، 1، ج2003)آرثر كوستا، وبينا كاليك، 
 Taking responsible risks: اإلق ا  عظى مداطر مسؤولر -13

اصساااتعداد لت رباااة اساااتراتي يات بأسااااليب بأفكاااار جديااادف باكتشااااف بساااا ح فنياااة بسااالب 
الت راااب باختبااار فرضااية جديااد حتااى لااو كااان الشااك حيالهااا باسااتغالا الفاارص لمواجهااة التحاادي 

ى كشف الغموض ال ي يحايح بمشاةلة ال ي تفرضج عملية حل المشةالت. كما تعني  "القدرف عل
ما، كما أن الماتعلم فاي ها   العاادف يلادي سالوك المخااطرف حينماا يشاعر با ماان، بهاو يقادح  نااد 

، 2003)آرثدر كوسدتا، وبيندا كاليدك ،  أفكار ، باقدم عالقات جديادف، باشاارك فاي أفكاار أصالية"
 .(34-35، 1ج
 Finding Humour: إيياد ال عابر -14

تقاديم نمااذ  مان السالوكيات التاي تادعو علاى الساربر بالمتعاة بال/احك  قدرف الفارد علاى
ماان خااالا الااتعلم ماان حاااصت ماان عاادم الت ااا   بالمفارقااات بالثغاارات بامااتالك القاادرف علااى تفهاام 

 (.98، 2، ج2003)آرثر كوستا، وبينا كاليك، الله ة بالسربر 
 Thinking Interdependently: التفكير التبادلي أو التلاويي -15

قدرف الفرد على تلرار ا فكار باختيار مدى صالحية اساتراتي يات الحلاوا بتقلال التغ ياة 
أهاااام  ماااان الراجعااااة بالتفاعاااال بالتعااااابن بالعماااال ضاااامن م موعااااات بالمساااااهمة فااااي المهمااااة، لعاااال

. التوجيهات في عصر ما بعد الصناعة هو المقدرف المتزايادف علاى التفكيار باصتسااد ماع اوخاران
 –فااي الغالااب  –الت أصاابح حاليااًا علااى درجااة عاليااة ماان التعقيااد، لدرجااة أص أحااد حاال المشااة نإ

يساات يع أن يقااوم بااج لوحااد ، ا ماار الاا ي يحااتم أن يةااون الفاارد أكثاار تواصاااًل مااع اوخااران بأكثاار 
، 2007؛ عظي وطفر، 77، 2، ج2003)آرثر كوستا، وبينا كاليك، حساسية ت ا  احتياجاتهم 

 (. 89، 2008ومحم  يوفي،  9
 Remaining open to continuous learning:االستل اد ال ا م لظتلظم المستمر  -16

قاادرف الفاارد علااى الااتعلم المسااتمر بامااتالك الثقااة بحااب اصساات الع بالبحااث المتواصاال ل اارد 
 (.75، 1، ج2003)آرثر كوستا، وبينا كاليك، أف/ل من أجل التحسين بالتعديل بتحسين ال ات 
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للاداا الل ي السدتر عشدر، ةيد ر اإلشدارة إلدى مدا أكد ا عظيده  وفي ختا  هذا الوص 
 ملًم األدبياا التربوير المدتفر في دراسر عاداا الل ي، من حيث:

  أن تلاااااك العاااااادات أب السااااالوكيات ال كياااااة ييااااار مقتصااااارف علاااااى ف اااااة معيناااااة مااااان العلمااااااع أب
 .المهندسين بمن شا ههمب  ل هي عامة ل ميع ا فراد في شتى مناحي الحياف

  إن تلاك العاادات متداخلاة ييماا  ينهاا، بها ا أكاد  كال مانCosta & Kallick (2003)  
بقولهمااا  أن العديااد ماان العااادات تت مااع بصااورف طلي يااة كااالعنقود، بعناادما تنظاار يااتمعن فااي 
المخشاارات الخاصااة بعااادف معينااة ت ااد نفسااك بحاجااة للنظاار فااي عااادات أخاارى مرتب ااة  هااا، 

ص ااد أن يسااتفيدبا ماان معااارفهم السااابقة با بقااون تلااك المعااارف فااي فمااثاًل ال ااالب المثااا ربن 
 .(2، 3، ج2003)آرثر كوستا، وبينا كاليك، حل مشاكل جديدف ،.... بهة ا 

  أصاابح هاادفًا منشااودًا ماان  –بشاامولها بتنوعهااا  –إن إكساااب المتعلمااين لتلااك العااادات العقليااة
 أيمان بها ا ماا أكاد كال مان العولماة قلل العديد من المخسسات التعليمية، ص سايما فاي عصار

علاااى أن اماااتالك الماااتعلم لتلاااك العاااادات، ينماااي   2009ا ب منااادبر فاااتح    2006ا ساااعيد
ب يج الفكري، بامّةنج من التعامل مع المتناق/ات الفكراة بالعلمية با خال،ية فاي الم تماع، 

تثاااار حولاااج، ذلاااك  ناااج بشاااةل إي اااا ي بفعااااا، دبن أن يتااانثر بااااوراع الساااللية التاااي تقااااا أب 
أيمدن بامتالكها، يةون قادرًا على مز  قدرات التفكيار الناقاد با  اداعي، ليصال  ف/ال أداع ا

 (.101، 2009( و )من ور فتح  ، 431، 2006سلي ، 

 أهمية تنمية عادات العقل:
 :أهمير ةنمير عاداا الل ي في أي ا ةساع  عظىةر ع 

  أي خلااارف يحتاجهااا التالمياا  فاااي المسااتقلل، بمااان ثاام فهاااي تنميااة المهااارات العقلياااة بتعّلاام
 تخدي إلى فهم أف/ل للعالم من حولهم.

 .اكتساب المتعلم العادات المفيدف لج في الحياف كالمثا رف بالمربنة بالتواصل الناجح 

 .تنظيم عملية التعلم بتوجهها 

 التعلم بةفاعف مع مواقف الحياف اليومية.  

 لموقف ال ي يمر بج التلمي .اختيار ا جراع المناسب ل 
  أف/ال التعامل مع المعلومات من مصادرها المختلفة بصورف جيدف سا يًا براع تحقيا  مساتوى

 (.  464، 2006أيمن سلي ، من إدراك بفهم، بتمييز لتلك المعلومات با فادف منها ا
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أهمياة  عان  Costa (2000)  1998ماار انو باخاربن ا بمن خالا ذلاك أي/اًا أضااف
 ت العقل عادا

  تشااا يع الماااتعلم علاااى اماااتالك ا رادف ت اااا  اسااااتخدام القااادرات بالمهاااارات العقلياااة فاااي جميااااع
 ا نش ة التعليمية بالحياتية، حتى يصبح التفكير لدى المتعلم عادف ص يمل من ممارستها. 

  إكساب المتعلمين القدرف على مز  قدرات التفكير الناقد با  اداعي بالتنظايم للوصاوا إلاى
 ف/ل أداع.أ

 . إتاحة الفرصة للمتعلم لرااة مسار تفكير 

   مساااعدف المااتعلم علااى التخ اايح  دقااة فااي ضااوع مت لبااات المهمااة التااي يقااوم  هااا، ببفاا
  .معايير ي/عها  نفسج لتقييم أدا ج في ضو ها

  إضفاع جو من المتعة على التعلمب حيث إن لكل متعلم أن يفكر ب راقتاج الخاصاة مهماا
يااااار منلوفاااااة لااااادى اوخااااارانب با ضاااااافة إلاااااى مشااااااركة بااااااقي التالميااااا  كانااااا  يراباااااة بي
  .استخدمها  نهاع مهمتجباصستراتي ية التي 

  تدراب المتعلم على تحمل المسخبلية حيث ي رح المعلم عددًا من المهام، باتيح الفرصاة
 للمتعلمين  داع المهام التي تعودبا على أدا ها عقليًا.

 -عاادف  -ال/ا يفة تاخدي العقلياة في كل شيع نعملج، بالعاادات عاداتنا العقلية تخثر إن
ال ارد التاي يمةان  المهاارف أب القادرف، بأن أف/ال إلى تعلم ض ي، بغت النظر عن مساتوانا فاي

 التعليميااة التاي التالميا  للعاادات العقليااة هاو تهي اة المواقاف، با نشا ة اساتخدامها فاي اكتسااب

ال ديدف التي يمةان  التفكير المختلفة للتوصل إلى المعلومات تت لب من التالمي  ممارسة مهارات
 .(1998، مارقايو وآخرون ) توظيفها، باستخدامها في مواقف بمشةالت حياتية

 طرق اكتساب الطالب لبعض عادات العقل:
المختلفااة، لتاادراب التالمياا   الفرصااة لممارسااة مهااارات التفكياار يتاايحتنااوع ا نشاا ة التعليميااة،  -1

 .العقلية الم لوب التدراب عليها بصقل المفاهيم باكتساب العاداتعلى تعمي  

كاساااااتخدام  تااااادراب التالميااااا  فاااااي مواقاااااف الاااااتعلم المختلفاااااة علاااااى ممارساااااة العاااااادات العقلياااااة -2
باصنااادفاع فاااي إصااادار  ، بالمثاااا رف، بعااادم التهاااور،فالمعلوماااات الساااابقة فاااي المواقاااف ال دياااد
التبااادلي، بالتسااااا باصستفسااار عاان   ااج فااي التفكياارا حةاام، باتخاااذ القاارارات، بمشاااركة  مال

 .المعلومات يير المعربفة لديج



  أ / إبراهيم فتحي ،أ.د/ خمتار أمحد
 

 110 

 عااااااااارض مواقاااااااااف خاصاااااااااة باااااااااالمتعلم مرتب اااااااااة ب ليعاااااااااة م تمعاااااااااة، بحياتاااااااااج، بمشاااااااااةالتج -3

 الدراسااااااااية، حيااااااااث تعتلاااااااار المشااااااااةالت اصجتما يااااااااة بالشخصااااااااية أداف مهمااااااااة ماااااااان ا دبات

 تلااااااااك العااااااااادات المرتب ااااااااة ا ساسااااااااية فااااااااي تنميااااااااة، بتعزاااااااااز العااااااااادات العقليااااااااة، خاصااااااااة

 .بالحاجات العامة مثل الحاجة لألمان بالتواف  اصجتماعي

 عاااااارض المفاااااااهيم با فكااااااار الر يسااااااية للموضااااااوع فااااااي اللدايااااااة فااااااي صااااااورف خاااااارا ح معرييااااااة -4

 .أب مخ  ات هرمية، أب صور، أب رسوم بحيث تلر  ه   ا فكار بالمفاهيم  وضوح

بمشااركتج الفعالاة فاي  م علاى تنكياد إي ا ياة الماتعلمصياية مهام تعليمية بأنش ة تعليمية تقو  -5
 ها.تح يق الموقف التعليمي لتحقي  ا هداف التعليمية المراد

إلااى التالمياا ،  هااي تقااديمها العقليااة، ن أف/اال طراقااة صكتساااب بتنميااة العاااداتبااا كر إ
 osta & (Cمواقاف أكثار تعقياًدا بممارساتهم لهاا فاي مهماات تمهيدياة بساي ة، ثام ت ليقهاا علاى

Lowery, 1991).  
 ااساااااااااتخدام مثااااااااال فاااااااااي تنمياااااااااة العاااااااااادات العقلياااااااااة ا نشااااااااا ة التعليمياااااااااةاساااااااااتخدام بإن 

 مواقاااف بأحاااداث مااارت علاااى بعااات الشخصااايات بعرضاااها علاااى التالميااا ، باساااتخدام القصااام

 المعلاااااارف عاااااان حياااااااف الشخصاااااايات العلميااااااة، باصجتما يااااااة فااااااي الم تمااااااع، بعاااااارض المشااااااةالت

 بطاااااااارح ا ساااااااا لة، بالمناقشااااااااات بمخلااااااااف صااااااااورها ف المااااااااتعلم،اصجتما يااااااااة التااااااااي تمااااااااس حيااااااااا

، تساهم كثيرًا في اكتساب ال الب لبعت عادات العقل، مثل المثا رف بالتفكيار الثنا ية بال ما ية
بمربناااة بالتفكيااار ماااا براع المعرفاااي بالتصاااور باص تكاااار بالت دياااد بتخلااا  لاااديهم اصساااتعداد الااادا م 

السااابقة فااي مواقااف جدياادف، بكلهااا عااادات نساات يع ماان خاللهااا للااتعلم المسااتمر بت لياا  المعرفااة 
 تنمية مهارات التعلم المنظم لديهم. 

بلقااد اقتاارح امااار انو  أن يسااتخدم المعلاام بعاات المهااام التعليميااة لتاادراب التالمياا  علااى 
اصساااتخدام ذي المعناااى للمعرفاااة ماااع ضاااربرف أن تكاااون المهاااام التعليمياااة ذات بعاااد بظيفاااي لااادى 

با ضافة إلى ضربرف مشاركة التالمي  في  ناع ه   المهام، كنن يحدد ا س لة باصشتراك التلمي ، 
مع المعلام، باساعى المعلام للحصاوا علاى إجاباات عنهاا فاي الموضاوعات التاي يدرساها، كام أكاد 
امااار انو  ضااربرف مراعاااف المعلاام لاابعت ا داعات التاليااة عنااد اسااتخدامج لهاا   اصسااتراتي ية مثاال  

 بهي (، 1998يو، وآخرين )مارقا
 .تقديم بصف دقي  لخ وات أداع المهمة 
 .إتاحة الفرصة للمتعلمين  جراع الت ارب با نش ة في م موعات متعابنة 
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 مناقشة المتعلمين في مراحل المهمة بنتا  ها 
 .المساهمة في تعديل طرد المهمة بق  ال/ربرف 
  مرف أخرى بالتفكير مرف أخرى في نتا  ها.إتاحة الفرصة للمتعلمين بتجراع الت ارب با نش ة 

م لااب  باسااتخدام ا نشاا ة التعليميااة عااادات العقاال اكتساااب ال ااالبيتلاين ممااا ساال  أن 
م لااب الماانظم ذاتيااًا علم تمهااارات الاا تنميااةذب أهميااة بالغااة فااي المراحاال العمراااة جميعهااا، كمااا أن 

تكنولوجي السراع بلحال المشاةالت في القرن الحادي بالعشران، بذلك لمواكبة الت ور ال ضربري 
، بتنتي ه   الدراسة لتقصي أثر اساتخدام لثانواةباتخاذ القرارات الصا بة، خاصة ل لبة المرحلة ا

  ثانواة.لدى طلبة المرحلة ال المنظم ذاتيًا علم تعادات العقل في تنمية مهارات ال

 :التعلم المنظم ذاتيًا
اا كان سلبًا في ظهاور بموضوع التعّلم الدراسي الفعّ  بنن اصهتمام المتزايد انيعتقد الباحث

المنّظم ذاتيًا في ا بساط العلمياة بالبحثياة خصوصاًا فاي علام الانفس الترباوي. ا مار الا ي التعّلم 
أنتث نزعة قواة نحو اصهتمام  تنمية الشخصية المتكاملة لل الب، فلم يعاد هادف العملياة التربوااة 

لمعاارف بالحقاا  ب  ال ت ااب  ذلاك إلاى تنمياة قادراتهم علاى التفكيار يقتصر على إكساب ال لباة ا
بالتحلياااال باكتساااااب مهااااارات عقليااااة عليااااا للتعاماااال مااااع المعلومااااات بالمعااااارف المساااات دف بةفاااااعف 

ااد ا ساالوب التقلياادي للتربيااة القااا م علااى م اارد تلقااي ال الااب للمعلومااات بحفظهااا  بفاعليااة. فلاام يعا
صاار الاا ي ن يشااج اون بهااو عصاار اصنف ااار المعرفااي بالاا ي بغاارض اصمتحااان يناسااب هاا ا الع

 يفرض علينا أسلوبًا جديدًا يقوم على مساعدف ال الب على أن يةون مستقاًل باعلم نفسج.
بلا لك رّكااز الكثياار ماان الباااحثين فااي العقاادين ا خيااران علااى العمليااات ال اتيااة التااي يقااوم 

لعلاام، بعلااى العواماال التااي تساااعد فااي تحسااين  هااا المتعلمااون طوا يااة لتنظاايم المعرفااة بتحصاايل ا
ا داع ا كاااديمي للمااتعلم، بنااتث عاان تلااك ال هااود مااا اصاا لح علااى تسااميتج بااالتعلم الماانظم ذاتيااًا 

Zimmerman, 1989, 329)). 
 مفهوم التعلم المنظم ذاتيًا 

 تشا ه  المسميات االتنظيم ال اتي للتعلم بالتعلم المانظم ذاتياًا  علاى حساب توظيا، كال
حسااب رأي  –منهمااا فااي الدراسااات بالبحااوث، بص يوجااد اخااتالف  ينهمااا فااي التوظياا، بالتعرااا، 

فمهارات التنظايم الا اتي للاتعلم هاي مهاارات الاتعلم المانظم ذاتياًا، بساوف يقتصار ها ا  - انالباحث
 على ذكر مص لح التعلم المنظم ذاتيًا.  البحث الحالي
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أخااا  ينماااو بصاااورف ملفتاااة لالنتباااا  خاااالا السااانوات  البحاااث فاااي م ااااا الاااتعلم المااانظم ذاتيااااً  إن
القليلة الماضية، بااعد التعارف علاى المعناى الادقي  لها ا المفهاوم محاور اصهتماام لادى أي باحاث يرااد 
أن يتعرف على أي م اا أب مفهوم علمي يوفر لج إطارًا جيادًا ل/ابح حركاة بحثاج، بلقاد باجاج م ااا 

شانن أي م ااا اخار، المشاةلة الخاصاة باالتعرا،، بالوضاع الادقي  التعلم المنظم ذاتيًا شاننج فاي ذلاك 
 (.Yang, 2005, 162) لألنماط السلوكية المختلفة لدى ا فراد ذبي التعلم المنظم ذاتياً 

 أهمية التعلم المنظم ذاتيًا 
شهد العقد ا خير من القرن العشران ثورف كليارف فاي م ااا المعلوماات، ييارت كثيارًا مان 

لعاااال أهاااام مااااا يميااااز هاااا   الثااااورف المعلوماتيااااة ظهااااور التقنيااااات ال دياااادف فااااي معال ااااة المفاااااهيم، ب 
المعلوماات بتخزانهااا، بكا لك ظهااور الحواسايب العمالقااة بشابةات ا نترناا  ب بنتي اة لاا لك شااهد 
العالم ت اورًا فاي مختلاف الم ااصت التربوااة بمان ضامنها م ااا الاتعلم بالتعلايمب فقاد أصابح لادى 

 لة من المعلومات ص يمةن  ي فارد أن يلام  هاا مهماا كانا  قدراتاج ب بلا ا  ادأ ا نسان كميات ها
اصهتمااام ينصااب علااى دبر فعاااا بنشااح للمااتعلم، يمةاان لااج ماان خاللااج معال ااة هاا   المعلومااات 
بتنظيمها، بامّةنج من استرجاعها بفهمهاا مان خاالا تنظايم الاتعلم بتنظايم الا ات، بلكاي ص يبقاى 

 للمعلومات.فقح متل يًا سلليًا 
بتكمن أهمية التعلم المنظم ذاتيًا أي/ًا في بظيفتج الفعالاة با ساساية فاي م ااا التربياة بالتاي 
تعزي إلى كوناج يسااعد علاى تنمياة مهاارات الاتعلم مادى الحيااف، بالا ي يعادأل مان أهام ا هاداف التربوااة 

 عملية التعلم. الحالية، بذلك لتركيز  على شخصية المتعلم  وصفج مشارك نشح بفعاا في
تكاوانهم، فاالمتعلم  إلاى يساعى الا ين ال االب ناوع فاي ذاتيااً  المانظم الاتعلم أهمياة كماا تكمان

الا اتي،   دا اج بمرا،باة معناى ذا الاتعلم جعال مان بمساخبليتج الاوعي مزاادًا مان يظهار ذاتيااً  المانظم
 باصساتمتاع فاي هتهاامواج فاي يرياب تحاديات باعتبارهاا التعليمياة بالمهارات المشةالت إلى بانظر

 بمثاا رف باساتقاللية تكاوان داف ياة لادى ال الاب فاي يساهم ذاتًيا المنظم التعلم إن خاللها. من التعلم

 التي التعلم أهداف لتحقي  مختلفة استراتي يات استخدام يست يع أنج في  نفسج بثقة ذاتيبان/باط 

 .(267، 2003)مفطفى كامي، لنفسج  بضعها
 نظم ذاتيًا: مهارات التعلم الم

تمثاال مهاااارات الاااتعلم المااانظم ذاتيااًا مساااارات توجاااج المتعلماااين نحااو إتقاااان أهاااداف الاااتعلم، 
بت عااال مااان المشاااةالت التعليمياااة مواقاااف ممتعاااة للاااتعلم، بحياااث تعاااز  مااان قااادرف ال اااالب علاااى 
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كماااااا تمثااااال هااااا   المهاااااارات م موعاااااة مااااان العملياااااات مواجهتهااااا بمزااااااد مااااان ا صااااارار بالمثاااااا رف، 
ت التاااى توجااج المتعلماااين نحااو اكتسااااب المعلوماااات، ماان خاااالا اسااتثمار أف/ااال لوقااا  با جااراعا

التعلم، باصنخراط بصورف فاعلة فى المواقف التعليمية،  نهم أكثار تركيازًا علاى أهادافهم، باساعون 
جاهدين لتح يقها، باستخدام استراتي يات متعددف أثناع ذلك، بريام اساتقالليتهم إص أنهام يتوجهاون 

 . (Zumbrunn, Tadlock & Danielle, 2011, 35)المساعدف عند الحاجة ب لب 
ن ال لباااة الااا ين يمتلكاااون مهاااارات تعلااام منظماااة ذاتياااًا يتميااازبن  داف ياااة داخلياااة عالياااة، إ

باستخدام أنماط مختلفة من التفكير بحل المشةالت، باساتخدمون مهاارات ماا براع المعرفاة أثنااع 
)عبدد  الناصددر اليددراح، أكثار حرصااًا علااى مرا،بااة ذباتهاام بتقوامهااا  تنفيا  أنشاا ة الااتعلم، كمااا أنهاام

2010 ،348.) 
كمااا تعتلاار مهااارات الااتعلم الماانظم ذاتيااًا ساامة يمةاان اكتسااا ها ماان خااالا اللي ااة التربواااة 
بالثقاييااة المحي ااةب بعليااج فااتن درجااة اكتسااا ها تااتم ماان خااالا الممارسااات اصي ا يااة بمااا يترتااب 

)مندددار السدددواح، ساااهم عملياااات التنمااال الااا اتي فاااى تعزااااز هااا   المهاااارات عليهاااا مااان خلااارف، كماااا ت
1120 ،40). 

إن اصهتمااام بمهااارات الااتعلم الماانظم ذاتيااًا ص ياانعةس فقااح علااى اكتساااب المعلومااات أب 
ت اااوار ا داع، بإنماااا يمتاااد إلاااى العدياااد مااان الت/ااامينات التربوااااة ا خااارى، كزااااادف بعاااي الماااتعلم 
 تعلمج، كما أن مهارات التعلم المنظم ذاتيًا ليس  سمة موربثة بإنما هي مهارات يمةان اكتساا ها 

 .(250، 2011)عب  اللزيز طظبر، ينها من خالا الخلرف بالتدراب بتنم
بتت/اامن مهااارات الااتعلم الماانظم ذاتيااًا نشاااطات معرييااة موجهااة نحااو الهاادف يسااتخدمها 
ال ااااالب باعاااادلونها مثاااال التنظاااايم بالترميااااز باسااااترجاع المعلومااااات باسااااتخدام المصااااادر بفاعليااااة 

قدرات الفرد ب،يمة التعلم، بالعوامل التي تخثر علاى بتكامل المعرفة، بتلني معتقدات إي ا ية عن 
 التعلم، بالمخرجات 

 بنتددددددريت فااااااي هاااااا ا البحااااااث المهااااااارات التنظيميااااااة بفقااااااًا لتعرااااااا،  انباتنااااااابا الباحثاااااا
(Pintrich, 2000)  ،بننهااا " نيااة مةونااة ماان العديااد ماان العواماال المعرييااة، بمااا براع المعرفااة

فاااي تعلااام الفااارد بقدرتاااج علاااى تحقيااا  ا هاااداف ا كاديمياااة" بالداف ياااة، با جتما ياااة، التاااي تاااخثر 
  بتشتمل على المهارات اوتية

  اصسهاب ااستخدام التفاصيل . –التنظيم  -المهارات المعريية بتتمثل في  التسميع 
  التقوام ال اتي.  –المرا،بة ال اتية  –مهارات ما براع المعريية بتتمثل في  التخ يح 
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 تنظاايم ال هااد  -إدارف الوقاا   –بتتمثاال فااي  تنظاايم  ي ااة الااتعلم  مهااارات إدارف المصاادر– 
 البحث عن المعلومات. -تعلم ا قران 

أن ها   المهاارات تارتبح ارتباطااًا بثيقاًا باساتراتي يات الاتعلم المانظم ذاتيااًا،  انباارى الباحثا
بن أن بلكاان المختصاااون فاااي الم ااااا الترباااوي يميااازبن  اااين المهاااارات باصساااتراتي يات، حياااث يااار 

اصستراتي ية هي توظيٍ، باٍع ل راقة معينة من أجل تحقي  هدف معين، أماا المهاارف فهاي القادرف 
 التي تستخدم على نحو تلقا ي بباعي بحسب الحاجة. 

 عادات العقل وعالقتها بالتعلم المنظم ذاتيًا: 
لمهام إن عادات العقل تكون أكثر بضوحًا عندما ن لب مان ال االب الاتحةم فاي إدارف تع

االااتعلم الماانظم ذاتيااًا ، بإن أيااة فرصااة للااتعلم الماانظم ذاتيااًا تعتلاار فرصااة ثراااة لل ااالب لممارسااة 
 .(Costa & Kallik, 2009)عادات العقل 

  2003، ب ا Costa & Kallik 2000كماااا أشاااار العدياااد مااان البااااحثين مثااال ا
Marzano  يرجااع إلااى ضااعف إلااى أن ضااعف ا داع ا كاااديمي لاادى العديااد ماان ال ااالب إنمااا

استخدامهم للعادات العقلية، بضعف تدرالهم عليها فاي اللي اات التعليمياة، مماا ي عال المخرجاات 
التعليمية ليس  على المستوى الم لوب، بالريم مما قد يل ا من جهد كليار مان جاناب المعلماين 

عاارف بال الب، فعادات العقل ال/ا يفة عاادف ماا تاخدي إلاى تعلام ضا ي، بغات النظار عان الم
 أب القدرات أب المهارات.

باااارى الباحثاااان أن ممارساااة عاااادات العقااال تساااهم فاااي تنمياااة مقااادرف الماااتعلم علاااى تنظااايم 
عمليااات تعلمااج، بهااي  هاا ا تلتقااي مااع الااتعلم الماانظم ذاتيااًا فااي  اااادف مقاادرف المااتعلم علااى الااتحةم 

 ، بالاااااتحةم، بالتنظااااايم بعملياااااة تعلماااااجب إذ تقاااااوم عملياااااة الاااااتعلم المااااانظم ذاتياااااًا علاااااى ملااااادأ المرا،باااااة
 للمعرفة المتعلمة.

لتوظيف دا  من خبل بلض األيشطر التلظيمير، ةم الت ريب عظي االلاداا الل ظير التي و 
 في ةنمير م اراا التلظم المنًم  اةيا ، هي:

تتصادر المثااا رف قا ماة العاادات العقلياة، بهااي التمساك بالمهماة حتااى  :Persistingالمثدابرة  -1
ستسالم، إن المثاا رف هاي قادرف الفارد علاى مواصالة العمال بالمهاام باساتخدامج لو كن  تراد اص

تشةيلة مان اصساتراتي يات لحال المشاةالت ب راقاة منظماة بمنه ياة بالتاي تظهار لادى الفارد 
 من خالا ا قواا التي تدا على ذلك.
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ارات هاي قادرف الفارد علاى التفكيار  لادا ل بخياThinking Flexibility: التفكيدر بمرويدر  -2
بحلااوا ببجهااات نظاار متعااددف بمختلفااة مااع طالقااة فااي الحااديث بقا ليااة للتكياا، مااع المواقااف 

 .المختلفة التي تعرض عليج بتت/ح على الفرد من خالا ا قواا الدالة عليها
 Thinking about your Thinking (Metacognition)التفكيدر حدول التفكيدر:   -3

ا ص نعارف، فنصابح  ا لك أكثار إدراكاًا  فعالناا، يعناي قادرتنا علاى معرفاة حادبد ماا نعارف بما
بهاااي قااادرف الفااارد علاااى ذكااار الخ اااوات الال ماااة لخ اااة عملاااج ببصاااف ماااا يعااارف بماااا يحتاااا  
لمعرفتااج بالقاادرف علااى تقياايم كفاااعف خ تااج، بتساااعد  فااي مهمتااج بشاارح اسااتراتي ياتج فااي صاانع 

 .القرار بتخ يح اصستراتي يات
 Applying past knowledge to new  يد ة  ةطبيدا الملرفدر السداب ر فدي مواادف -4

Situation : قدرف الفرد على استخالص المعنى من ت ربة ما بالسير قدمًا بمن ثم ت ليقاج"
علااى بضااع جديااد بالااربح  ااين فكاارتين مختلفتااين بقاادرف الفاارد علااى نقاال المهااارف بتوظيفهااا فااي 

 جميع مناحي حياتج

قدرف الفرد علاى  Creating, imaging and innovating:التفور واالبتكار والتي ي   -5
تصاور نفسااج فاي أدبار مختلفااة، بمواقاف متنوعااة بتقمصاج ا دبار بالحلااوا اللديلاة، بالتفكياار 
من عدف  بايا، بالقدرف على التعلير عن أفكار اوخران بطرحهاا بمناقشاتها بتلنيهاا، بالتفكيار 

لم لوب، بعلى جعل اساتراتي يات بنفكار يير عادية، بالمواظبة على المهمة بإنهاع العمل ا
العصاف الا هني برسام خارا ح العقال بإثاارف ا سا لة التوليدياة جازع ص يت ازأ مان أي موضااوع، 
يعماال علااى مساااعدف المتعلمااين علااى أن يرتقااوا  تفكياارهم، بافكااربا خااار  الصااندبد، باحاارربا 

 إمةانات ا  داع الكامنة لديهم. 
 Remaining Open to Continuous االسدددتل اد الددد ا م لظدددتلظم المسدددتمر -6

Learning : قااادرف الفاااارد علاااى الااااتعلم المساااتمر بامااااتالك الثقاااة بحااااب اصسااات الع بالبحااااث
 المتواصل ل رد أف/ل من اجل التحسين بالتعديل بتحسين ال ات.

كمااا ياارى الباحثااان أن اكتساااب ال الااب لاابعت العااادات العقليااة ت علااج قااادرًا علااى تنظاايم 
 نظيم المخزبن المعرفي لج، بإدارف أفكار  بفاعلية.عمليات تعلمج بعلى ت

جاااد العدياااد مااان الدراساااات التاااي تنابلااا  اساااتراتي يات ببااارامث ب بمراجعاااة ا دب الترباااوي، 
إلى ت وار  (Anderson، 2001)تعليمة قا مة على عادات العقل، فقد هدف  دراسة أندرسون 
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عشاارف بت ااوار المهااارات اللغواااة لل لبااة ماان خااالا ت لياا  أنشاا ة تدراليااة عااادات العقاال الساا  
مسااتندف إلااى عاااادات العقاال. بقااد أظهااارت نتااا ث الدراساااة فاعليااة اللرنااامث التااادرالي بأنشاا تج فاااي 

أن اللداداا  (Campbell, 2006) كامبدي  كما أوضدح  دراسدر، اكتساب ال لبة عادات العقل
يكي من الملرفر رغم أهميت ا في كيفير ةلظدم الطظبدر، حاولد  الل ظير ال قال  ة    عظى شكي ه

هددذه ال راسددر أن ةسددتطظع أسددد  اللدداداا الل ظيددر وربط ددا بنًريددداا الددتلظم، وأظ ددرا يتدددا   
ال راسددر أن عدداداا الل ددي األسددظو  األمثددي فددي ةلظدديم سددظوكياا التفكيددر الددذكا ي المسددتد مر 

يم التلظم فدي األوضداع األكاديميدر والم نيدر لظحفول عظى  روة األداء في حي المشكبا وةنً
دالر  ارةباطير إييابيرقر بو ود ع عن (2014دراسر )أمير واك ، يتا   كشف كما . واألسرير
بماان . ار الثايويددر فددي عكددظددبددر المرحظلدد ى ط  اةيددا  م المددنًم ظبددين عدداداا الل ددي والددتل إحفددا يا  

 التاي  ينا  أن (Daniel, 1994) دانيااا اساةدر  أي/اا،ً  الدراساات التاي اهتما  بالعاادات العقلياة
  اكتسااب الخلارات التعليمياة يتوقاف علاى ممارساة العاادات العقلياة با لماام  هاا، أماا دراساة بااير

(Beyer, 2001)فقاااد أكااادت أن اساااتخدام التعليااارات المعريياااة للعاااادات العقلياااة ماااع ممارساااة 

حياااااتهم  م ييمارسااااونها ك اااازع ماااانالعمليااااات المعرييااااة تصاااابح هاااا   التعلياااارات جاااازًعا ماااان ذباتهاااا
أكدت تنثير ال را ف العلمية عن العادات العقلية  (Dimmer,1993) الشخصية، بدراسة دايمر

  التفكيااااااار ا  اااااااداعى ب حااااااال المشاااااااةالت، أماااااااا دراساااااااة جولااااااادنلر  للعلمااااااااع فاااااااي تنمياااااااة

(Goldenperg,1996) راس ام  باستقصاع العادات العقلية المنظماة للمانهث، بتانثير تادد قفق
أكادت دراساة  العقلياة كمانظم متقادم فاي تنمياة مهاارات التفكيار، باكتسااب المحتاوى،  ينماا العاادات

فعالياة تادراس القصام ب الحةاياات فاي   (Perkins & Tishman,1997) يركناز بتيشامان
أن  (Perkins,1999) يركنااز  كمااا ي/ااي، تشاا يع التالمياا  علااى ممارسااة العااادات العقليااة،

ت لاارهم علااى طاارح  مواقااف ن عاااداتهم العقليااة عناادما ي لااربن أب يوضااعون فاايالتالمياا  يةتساالو 
التاي تاواجههم، بتفساير ا فكاار،  التسااصت باصست ابة للتحاديات، بالبحاث عان حلاوا للمشاةالت

 )سدددميظر الفدددباو وآخدددرون،بأماااا دراساااة  ،المعلومااات بتقااديم التلراااارات المن  يااة بالبحاااث عااان
العادات العقلية  ين ال الب المتفوقين فاي ا ردن ب الساعودية،  نفنكدت توافر العديد م (2006

لصاالح  بجاود فاربد  اين مساتوى العاادات العقلياة  اين ال االب فاي الساعودية با ردن إضافة إلاى
عن طبيلدر اللبقدر بدين ( 2015)دراسر إبراهيم آل فرحان، . كما كشف  ال الب في السعودية

ًم  اةيا  ل ى طب  الف  الثالث المتوسط  وي أيماط التلظم عاداا الل ي وم اراا التلظم المن
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( إلى ةطدوير بريدام  ةد ريبي 2012. كما ه ف  دراسر )محم  الييزايي وشفاء وارد، المدتظفر
 ي في موااف حياةير واست فاء أثره فدي ةنميدر م داراا مدا وراء الملرفدر الل قا م عظى عاداا

و، دالدر إحفدا يا  فدي فدر ، وكشدف  النتدا   عدن و دود وهي إح ى م اراا التلظم المدنًم  اةيدا  
  ا باسددتد او دربدد نعددر التيريبيددر الددذيو الميم م دداراا مددا وراء الملرفددر بددين متوسددط أداء أفددراد

 ملد نعدر الادابطر الدذيو سدط أداء أفدراد الميمو متو  يى عداداا الل دظع مالبريام  الت ريبي ال ا 
 .عر التيريبيرو ة ريب لفالح الميم ظ وايت

عااادم بجاااود  -ان  فاااي حااادبد علااام الباحثااا -لاااين مااان اصطاااالع علاااى الدراساااات الساااابقة ت
طالب المرحلة لدى استخدامها في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيًا دراسات تهتم بعادات العقل ب 

 .أهمية كليرف للبحث الحالي، به ا يع ي الثانواة

 :أهم ما مييز هذا البحث عن الدراسات السابقة
أثاار اسااتخدام يعتلاار هاا ا البحااث ماان ا بحاااث العربيااة التااي تنابلاا   انالع الباحثااحسااب إطاا -1

 مهارات التعلم المنظم ذاتيًا.  عادات العقل في تنمية

 تم ت لي  ه ا البحث على اللي ة السعودية لدى طلبة المرحلة الثانواة. -2

 .ساهم البحث في التعرف على عادات العقل، بعالقتها بالعديد من المتغيرات -3

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة لكافة املتغريات بالبحث:
ان القًا من ا مانة العلمية، باعترافًا  هل الف/ل، فاتن جمياع الدراساات الساابقة، اساتفاد 

 منها البحث الحالي في النواحي اوتية  

 تعزاز مشةلة البحث. 

 تحديد فربض البحث. 

  ا حصا ية المناسبة ناع أداف البحث، باختيار المعال ات. 

 ناع م موعة من ا نش ة التعليمية بفقًا لعادات العقل . 

 إعداد حقيبة الباحثان، بدليل أنشة ال الب. 

بعلى ه ا، ينتي البحث الحالي ليسهم في تنمياة مهاارات الاتعلم المانظم ذاتياًا، مان خاالا 
مااادى أثااار اساااتخدام العاااادات تنفيااا  م موعاااة مااان ا نشااا ة التعليمياااة بفقاااًا لعاااادات العقااال، بالااايٍّن 

العقليااة فااي تنميااة مهااارات الااتعلم الماانظم ذاتيااًا لاادى طااالب الصااف الثاااني الثااانوي، بااعااد إمتاادادًا 
 للبحوث بالدراسات السابقة.
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 :ثــــــبحج الــــــمنه
 –المثااا رف ا ثاار اسااتخدام عااادات العقاال أالت رالااي ل يااا   شاابج الماانهثباحثااان اسااتخدم ال
ت ليااا  المعاااارف  –التصاااور باص تكاااار بالت دياااد  –التفكيااار ماااا براع المعرفاااي  –التفكيااار بمربناااة 

مهااارات الااتعلم الماانظم   فااي تنميااة اصسااتعداد الاادا م للااتعلم المسااتمر –السااابقة فااي مواقااف جدياادف 
سااهاب، مهااارف التخ اايح، مهااارف المرا،بااة ال اتيااة، امهااارف التسااميع، مهااارف التنظاايم، مهااارف ا  ذاتياااً 

مهارف التقوام ال اتي، مهارف الترتيب اللي ي، مهارف إدارف الوق ، مهاارف تنظايم ال هاد، مهاارف البحاث 
 طالب الصف الثاني من المرحلة الثانواة.لدي   عن المعلومات، مهارف تعلم ا قران

 :بحثالعينة اةساسية لل
ب راقاااة عمدياااة مااان  اااين المااادار  الموجاااودف باااتدارف التعلااايم بمن قاااة تااام اختياااار المدرساااة 

الرااض بالمملكة العربية الساعوديةب حياث أن المدرساة فاي حاي متوساحب فها ا يتايح فرصاة لكاون 
معظم ال الب في مستوى اجتماعي متوسح، صسيما مع بجود شرط المربع السةنى ال ي ت/عج 

معظااام ال اااالب مااان من قاااة ساااةنية متقارباااة بقراباااة  المااادار  شااارطًا للقلاااوا  هاااا، بالااا ي ي عااال
 للمدرسةب حيث يساعد ذلك على تقارب المستوى  ين ال الب أفراد العينة.

فصاوا  بتم اختيار عينة البحث الحالية ب راقة عشوا ية بسي ة ااصختيار باصقتراع  مان
بالم موعة ال/اب ة  مختلفة للصف الثاني الثانوي لتكّون م موعتي البحث، الم موعة الت رالية

مستبعدًا جميع ال الب ال ين كونوا العينة اصست ال ية، بقد تكون  العيناة فاي صاورتها النها ياة 
  طالبًا مان طاالب الصاف الثااني بمدرساة "ثانوااة ال اودف" التابعاة  دارف التعلايم بمن قاة 60من ا

  طالبااااًا ب 30يااااة ماااان االرااااااض بالمملكااااة العربيااااة السااااعودية، حيااااث تكوناااا  الم موعااااة الت رال
م الموافااااااااا   2019ذ2018  طالباااااااااًا، فاااااااااي العاااااااااام الدراساااااااااي 30الم موعاااااااااة ال/ااااااااااب ة مااااااااان ا

 ها االفصل الدراسي الثاني .1440ذ1439

 ضبع متغريات البحث:
 الحساااب التكااافخ  ااين أفااراد العينااة االت راليااة بال/اااب ة  فااي مهااارات الااتعلم الماانظم ذاتيااًا قاماا

  علاااى أفاااراد العيناااة، باوضاااح انهاااارات الاااتعلم المااانظم ذاتياااًا اإعاااداد الباحثااا ت ليااا  م ياااا  م انالباحثااا
 ال دبا التالي التكافخ  ين الم موعتين  الت رالية بال/اب ة في مهارات التعلم المنظم ذاتيًا.
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 قيمة "ت" للفروق بني متوسطي درجات  جتانس اجملموعتني ملقياس مهارات التعلم املنظم ذاتيًا (2جدول )
 اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي ملقياس مهارات التعلم املنظم ذاتيًا. حالب

 حماور املقياس م
 قيمة 31ن= اجملموعة التجريبية 31ن=  اجملموعة الضابطة

 ت

مستوى الداللة 
 ع م ع م اإلحصائية

 غري دال 516,1 728,1 566,5 812,1 666,5 التسميع 1

 غري دال 586,1 855,1 6,5 917,1 733,6 التنظيم 2
 غري دال 613,1 794,1 7,5 913,1 833,6 اإلسهاب 3
 غري دال 692,1 718,1 633,5 774,1 766,5 الت طيع 4

 غري دال 784,1 817,1 567,7 917,1 773,7 املراقبة الذاتية 5
 غري دال 426,1 917,1 773,7 913,1 873,7 التقويم الذاتي 6
 غري دال 473,1 153,1 833,3 129,1 967,3 يمليالرتتيب الب 7

 غري دال 621,1 774,1 7,767 885,1 9,7 إدارة الوقت 8
 غري دال 437,1 887,1 6,8 885,1 9,6 تنظيم اجلهد 9
 غري دال 493,1 999,1 3,967 194,1 1,4 البحث عن املعلومات 11

 غري دال 511,1 761,1 8,5 579,1 9,5 تعلم اةقران 11
 غري دال 151,1 351,4 967,67 647,5 333,69 قياس ككلامل

  66,2  = 01,0، عند مستوى ا00,2  = 05,0،يمة " ت " ال دبلية عند مستوى ا

 يتاح من الي ول السابا أيه:
 ااااين متوسااااا ي درجااااات طاااااالب 01,0ص يوجااااد فااااارد ذب دصلااااة إحصاااااا ية عنااااد مساااااتوى ا   

لقللي لكل محور من محابر الم يا  كل على الم موعتين الت رالية بال/اب ة في ال يا  ا
حدف، بالم يا  كةلب حيث كان  ،يمة "ت" المحسوبة أصغر من ،يمتها ال دبلية، مماا يادا 

 على تكافخ م موعتي البحث.

 ث:ــــــأدوات البح
 تتمثل أدبات البحث في اوتي 

 مقيا  م اراا التلظم المنًم  اةيا  لطب  المرحظر الثايوير
 ام الباحث  لناع م يا  مهارات التعلم المنظم ذاتيًا على النحو التالي ق        
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 الهدف من المقياس: 
يهاااادف هاااا ا الم يااااا  إلااااى الكشااااف عاااان مهااااارات الااااتعلم الماااانظم ذاتيااااًا ب،ياسااااها، بالتااااي 
يساااتخدمها طاااالب المرحلاااة الثانوااااة فاااي تنظااايم تعلمهااام ذاتياااًاب حياااث يساااعى للتعااارف علاااى درجاااة 

 شااارف مهاااارف مااان مهاااارات الاااتعلم المااانظم ذاتياااًا، تلاااك المهاااارات هاااي  امهاااارفال الاااب فاااي إحااادى ع
التقااوام مهااارف  المرا،بااة ال اتيااة،، مهااارف التخ اايح، مهااارف اصسااهاب ، مهااارفالتنظاايم ، مهااارفالتسااميع
إدارف الوقاااا ، مهااااارف تنظاااايم ال هااااد، مهااااارف البحااااث عاااان  ، مهااااارفالترتيااااب اللي ااااي، مهااااارف الاااا اتي

 ، بمن خالا معرفة تلك المهارات خاالا م موعاة مان المواقاف، رف تعلم ا قرانالمعلومات، بمها
 يتم التعرف على درجة ال الب في كل مهارف من المهارات ا حدى عشرف.

 مصادر إعداد المقياس:
  عداد ه ا الم يا  استخدم الباحث المصادر التالية 

 اصستفادف من ا طار النظري السا   العرض لج.  -1
دراسااااااة  بالدراسااااااات السااااااابقة التااااااي تنابلاااااا  مهااااااارات الااااااتعلم الماااااانظم ذاتيااااااًا مثاااااال  البحااااااوث -2

Zimmerman & Martinez-Pons (1986) 1990، دراساة)  Pintrich & De 

Groot ، بدراساةPurdie & Douglas (1996) ،1999دراسااة عازت علاد الحميااد ا ، 
 ، 2006شاااوان ادراساااة ربياااع ر   ،2003، دراساااة راااام ساااليمون اChung (2000)دراساااة 

دراساة إيماان ال نادي   ،2011دراسة صالح إ راهيم ا ، 2010ال راح ادراسة علد الناصر 
  .2015دراسة إ راهيم اا فرحان ا ، 2014ا

تعرااااا، مصاااا لحات البحااااث بذلااااك بغاااارض  ناااااع الم يااااا   ناااااًع يتناساااااب فاااااي أبعااااااد  مااااع  -3
 مص لحات البحث.                        

، اصسااهاب ، مهااارفالتنظاايم ، مهااارفالتسااميع تعلم الماانظم ذاتيااًا بهاااي  امهااارفتحديااد مهااارات الاا -4
 ، مهااارفالترتيااب اللي ااي، مهااارف التقااوام الاا اتيمهااارف  المرا،بااة ال اتيااة،، مهااارف التخ اايحمهااارف 

  .إدارف الوق ، مهارف تنظيم ال هد، مهارف البحث عن المعلومات، بمهارف تعلم ا قران
تعلم المنظم ذاتيًا العربياة با جنلياة، بذلاك لالساتفادف منهاا، بللوقاوف علاى مقاييس مهارات ال -5

 .النواحي الفنية فيها للناع ه ا النوع من المقاييس
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 صدق أداة البحث:
 باستخدام طراقتين على النحو اوتي   انالباحث اقام البحثللتحق  من صدد أداف 

 لألداة: (External Validityالظاهري ) الصدق

  سابعة 17بالا ي  لاع عاددهم ا ،رض الم يا  على م موعة من السادف المحةماينتم ع
 .عشر محةمًاب بذلك   داع الرأي

 صدق المقارنة الطرفية )الصدق التمييزي( لمقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيًا:
بلحساااب الصاادد التميياازي لم يااا  مهااارات الااتعلم الماانظم ذاتيااًا تاام تقساايم الاادرجات إلااى 

اعي ا دنى با رباعي ا على حيث ياصنّمفان اصست ابات إلى ف تين متدنية بعاليةب بمن ثم ا رب
ب Independent Sample T-testتما  المقارناة  اين هااتين الف تاين مان خاالا اختبااار "ت"  

  .3فكان  النتا ث كما يوضحها ال دبا ا

 اةعلى وفًقا الستجابات داللة الفرق بني فملات اإلرباعي اةدنى واإلرباعي  (3جدول )

 أفراد العينة على مقياس مهارات التعلم املنظم ذاتيًا

 العدد اإلرباعيات املقياس
املتوسع 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

الدرجة الكلية ملقياس مهارات 

 التعلم املنظم ذاتيًا

 56154,4 1538,67 13 اإلرباعي اةدنى
755,19 1,11 

 33782,3 1538,98 13 رباعي اةعلىاإل

 0.01عند  2.797، 0.05عند  2.064  = 24،يمة ات  عند درجة حراة ا

  يت/ااااااح أن الدرجااااااة الكليااااااة لم يااااااا  مهااااااارات الااااااتعلم الماااااانظم 3بماااااان ال اااااادبا السااااااا   ا
   ممااااا يلااااين أنهااااا تتمتااااع بالقاااادرف علااااى التمييااااز  ااااين الف تااااين0.01ذاتيااااًا، دالااااة عنااااد مسااااتوى دصلااااة ا

 المتدنية بالعالية، به ا يعني أن الم يا  يتمتع  درجة عالية من الصدد التمييزي.
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 ثبات أداة البحث:
 اوتي   انالباحث ااستخدم مهارات التعلم المنظم ذاتياً  م يا  ثبات لحساب

 طريقة ألفا كرونباخ:أ( 
 (cronbach,s Alpha(α)ألفا كرونباخ )معامل ثبات مقياس مهارات التعلم املنظم ذاتياً وفقاً لطريقة  (4جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات مهارات املقياس الرقم
 1,732 5 التسميع 1
 1,731 6 التنظيم 2
 1,715 6 اإلسهاب 3
 1,742 5 الت طيع 4
 1,767 7 املراقبة الذاتية 5
 1,761 7 التقويم الذاتي 6
 1,711 3 الرتتيب البيملي 7
 1,757 7 إدارة الوقت 8
 1,715 6 تنظيم اجلهد 9
 1,718 3 البحث عن املعلومات 11
 1,723 5 تعلم اةقران 11

 1,782 61 الدرجة الكلية

  أن  معاااااااامالت الثباااااااات لمحاااااااابر الم ياااااااا  ترابحااااااا  4يت/اااااااح مااااااان ال ااااااادبا الساااااااا   ا
، بهاااااا ا ياااااادا علااااااى أن اصسااااااتبانة (0.87)  بأن معاماااااال الثبااااااات العااااااام  لااااااع 0.76 – 0.70 ااااااين ا

 متع  درجة مقلولة من الثبات يمةن اصعتماد عليها في الت لي  الميداني للبحث.تت
 طريقة التجزئة النصفية:ب( 

تعتمد ه   ال راقة على ت ز ة اصختبار إلى نصفين متكاف ين بذلك بعاد ت ليقاج علاى م موعاة 
ماان يااة، با خاارى باحادف، حيااث تشاات  درجتاان منفصاالتان، باحاادف مان تصااحيح الفقاارات ذات ا رقاام الفرد

تصااحيح الفقاارات ذات ا رقااام الزبجيااة، بنحسااب معاماال اصرتباااط  ينهمااا باةااون معاماال ارتباااط نصاافي 
اصختباار باتعااين تعديلاج أب تصااحيحج حتاى نحصاال علاى معاماال الثباات لالختبااار كةال بذلااك باسااتخدام 

    Spearman – Brown رابن   -بعت المعادصت بالتي من أهمها معادلة اسليرمان 
 معامل ثبات مقياس مهارات التعلم املنظم ذاتيًا وفقًا لطريقة التجزئة النصفية (5جدول )

 التجزئة النصفية عدد الفقرات مقياس مهارات التعلم املنظم ذاتيًا
 براون-سبريمان جومتان

61 1,777 1,785 
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 ارابن،  -ن   بنن معامالت ثبات الم يا  ب راقاة ساليرما5يت/ح من ال دبا السا   ا
متقاربة مع مثيلتهاا ب راقاة جوتماان، مماا يادا علاى ثباات الم ياا ، كماا أن معادا الثباات الكلاي 

 يدا على تمتع الم يا   درجة جيدف من الثبات. (0,77)للم يا  = 

 :اجراءات البحث التجريبية
ارف إد –قلااال اللااادع فاااي الت ليااا  كاااان ص اااد مااان أخااا  الموافقاااة مااان إدارف التعلااايم بالراااااض 

قلااال موعاااد التنفيااا   تقاااديم  انالباحثااا ابالمملكاااة العربياااة الساااعوديةب لااا ا قامااا -التخ ااايح بالت اااوار 
 ع اااع الموافقااة علاااى الت لياا   دبات البحااث علااى عيناااة ماان طااالب المرحلااة الثانوااااة  ،طلااب

للحصااااوا علااااى إفااااادف موجهااااة إلااااى إدارف تعلاااايم ، ب بالمملكااااة العربيااااة السااااعودية بمدينااااة الرااااااض
بأدبات البحاث بذلاك بغارض الحصاوا علاى  م موعاة ا نشا ة التعلمياةصورف مان  ، معااضالر 

 موافقة ا دارف الم كورف على طالب عينة البحث.
مااان فاااربض البحاااث الحاااالي با جاباااة عااان تساااااصتجب ثااام تحقيااا   انبلكاااي يتحقااا  الباحثااا

خ ااوات ا جرا يااة أهدافااج، تاام إجااراع البحااث علااى أربااع مراحاال  تت/اامن كاال منهااا م موعااة ماان ال
 على النحو التالي 

 مرحلة إعداد أداة البحث كما يلي: -1
 .إعداد م يا  مهارت التعلم المنظم ذاتيًاب  هدف استخدامج في ال ياسين القللي بالبعدي 

  إعداد قا مة من ا نشا ة التعليمياة  كسااب ال االب بعات عاادات العقالب بذلاك  هادف
 ًا.تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتي

 مرحلة التجربة االستطالعية، والتي كان الهدف منها: -2
 .ت لي  م يا  مهارات التعلم المنظم ذاتيًا 

 على كي ية ت لي  بعت ا نش ة التعليمية في البحث الحالي. انتدراب الباحث 
 مرحلة اختيار عينة البحث الحالي: -3

  ياة ، با خارى اضااب ة  ا ت رال بهي  بارف عان م ماوعتين إحاداها البحثاختيار عينة
 من طالب مدرسة ثانواة ال ودف ا هلية.  ب راقة عشوا ية

  إجراع الت اانس  ين طاالب الم موعااة الت رالياة بطاالب الم موعاة ال/ااب ة مان حياث
 . مهارات التعلم المنظم ذاتياً مستوى 
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 مرحلة البحث األساسي )مرحلة التحقق من فروض البحث(  -4
 من صحة فربض البحث الحاليب قام بتجراع ما يلي   انبلكي يتحق  الباحث

   علاااى الم موعاااة الت رالياااة مهاااارات الاااتعلم المااانظم ذاتياااًا إجاااراع ال ياااا  القللاااي لم ياااا
 بالم موعة بال/اب ة اإعداد الباحث .

 علااااااى الم موعااااااة الت راليااااااةالمعاااااادف ماااااان قلاااااال الباحثااااااان  ت لياااااا  ا نشاااااا ة التعليميااااااة ،
  جلساااااااات 4  جلسااااااة،  واقااااااع ا28ا يع، بتجمااااااالي ا  أسااااااا8ا احيااااااث اسااااااتغرد ت ليقهاااااا

  جلسااااااة، 2فااااااي ا ساااااالوع، مااااااا عاااااادا ا ساااااالوع ا با با ساااااالوع الثااااااامن كااااااان  واقااااااع ا
بقااااد   د،يقااااة، 60 - 45بالماااادف الزمنيااااة لكاااال جلسااااة ماااان ال لسااااات ترابحاااا  مااااا ين ا 

 استمر الت لي  شهران تقرابًا.

 لم موعاة الت رالياة، تام إجاراع ال ياا  ل االب ا ا نش ة التعليمية بعد اصنتهاع من تقديم
 .مهارات التعلم المنظم ذاتياً البعدي للم موعتين، الت رالية بال/اب ة، باستخدام م يا  

  تاااام تصااااحيح جميااااع المقاااااييس، ال يااااا  القللااااي، بالبعاااادي، برصااااد  ياناتهااااا بمعال تهااااا
وع إحصااااا يًا، بعاااارض نتااااا ث البحااااث طبقااااًا للفااااربض، ثاااام مناقشااااتها بتفساااايرها فااااي ضاااا

 ا طار النظري بالدراسات السابقة حسب ترتيب متغيرات البحث.

 عرض نتائج الفرض اةول  أواًل: 
"ةو دددددد  فددددددرو،  اا داللددددددر إحفددددددا ير بددددددين  يااااانم الفاااااارض ا با علااااااى مااااااا يلااااااي 

متوسددددددطي در دددددداا طددددددب  الميموعددددددر التيريبيددددددر والميموعددددددر الاددددددابطر فددددددي القيددددددا  
لصااااالح يددددا  م دددداراا الددددتلظم المددددنًم  اةيددددا  لدددد ى طددددب  المرحظددددر الثايويددددر" البلدددد ي لمق

 طالب الم موعة الت رالية.
 T. Testباسااااااتخدام اختبااااااار ات   انالباحثاااااا ابصختبااااااار صااااااحة هاااااا ا الفاااااارض قاماااااا

الم موعااااااااة ب الفااااااااربد  ااااااااين متوساااااااا ي درجااااااااات الم موعااااااااة الت راليااااااااة  دصلااااااااة للكشااااااااف عاااااااان
  مهااااااارات الااااااتعلم المااااااانظم ذاتيااااااًا بعااااااد ت ليااااااا  ال/اااااااب ة فااااااي ال ياااااااا  البعاااااادي علااااااى م ياااااااا

  . (T. Test  يوضح نتا ث اختبار ات  6، بال دبا اا نشظة التعليمية
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 قيمة "ت"  للفروق بني متوسطي درجات حالب اجملموعتني الضابطة  (6جدول )
 والتجريبية يف القياس البعدي ملقياس مهارات التعلم املنظم ذاتيا.

 املهارات م

 لضابطةااجملموعة 
 31ن=

 قيمة 31ن= اجملموعة التجريبية
 ت

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 ع م ع م

 1 ,11دال عند  121,33 925,1 8,13 922,1 9,5 التسميع 1

 1 ,11دال عند  981,35 198,1 633,16 995,1 9,6 التنظيم 2

 1 ,11دال عند  125,32 218,1 7,16 129,1 133,7 اإلسهاب 3

 1 ,11دال عند  176,31 115,1 933,13 981,1 933,5 الت طيع 4

 1 ,11دال عند  633,43 155,1 1,21 142,1 867,7 املراقبة الذاتية 5

 1 ,11دال عند  738,41 194,1 233,21 166,1 133,8 التقويم الذاتي 6

 1 ,11دال عند  545,16 626,1 567,8 315,1 167,4 الرتتيب البيملي 7

 1 ,11دال عند  214,41 196,1 133,21 161,1 1,8 إدارة الوقت 8

 1 ,11دال عند  562,28 271,1 8,16 341,1 167,7 تنظيم اجلهد 9

 1 ,11دال عند  722,15 681,1 467,8 268,1 333,4 البحث عن املعلومات 11

 1 ,11دال عند  567,31 959,1 9,13 118,1 133,6 تعلم اةقران 11

 1 ,11دال عند  218,48 715,6 267,169 846,8 567,71 املقياس ككل

  66,2  = 0.01عند مستوى ا ،   00,2  = 05,0،يمة " ت " ال دبلية عند مستوى ا
 يتاح من الي ول السابا أيه:

   ااااين متوساااا ي درجااااات طااااالب 0.01ايوجااااد فاااارد ذب دصلااااة إحصااااا ية عنااااد مسااااتوى 
مهاااارات محاااابر م ياااا   الم ماااوعتين الت رالياااة بال/ااااب ة فاااي ال ياااا  البعااادي لكااال محاااور مااان

كاال علااى حاادف، بالم يااا  كةاالب حيااث كاناا  ،يمااة "ت" المحسااوبة فااي كاال  الااتعلم الماانظم ذاتياااً 
بذلااك لصااالح الم موعااة ، محااور بفااي الدرجااة الكليااة للم يااا  أكلاار بةثياار ماان ،يمتهااا ال دبليااة

 .ُي بي الفرض األول من فروض البحثالت رالية، بعليج 

 الثاني ثانيًا: عرض نتائج الفرض 
"ةو دد  فددرو،  اا داللددر إحفددا ير بددين متوسددطي  ياانم الفاارض الثاااني علااى مااا يلااي 

در اا القيدا  ال بظدي والقيدا  البلد ي لظميموعدر التيريبيدر لمقيدا  م داراا الدتلظم المدنًم 
  "تطبياال اةيا  ل ى طب  المرحظر الثايوير بل  
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للكشاف عان  T. Testار ات  باساتخدام اختبا انالباحثا ابصختبار صحة ه ا الفرض قام
  للتعاارف علااى مسااتوى paired samples t. testالفااربد  ااين متوسااح عينتااين ماارتب تين ا

الفربد  ين متوس ي درجات ال يا  القللي بال يا  البعدي للم موعة الت رالية لم يا  مهارات 
  . (T. Test  يوضح نتا ث اختبار ات  7التعلم المنظم ذاتيًا، بال دبا ا

 قيمة "ت" للفروق بني متوسطي درجات القياس القبلي والقياس البعدي  (7ل )جدو
 للمجموعة التجريبية ملقياس مهارات التعلم املنظم ذاتيًا

 حماور املقياس م
 قيمة القياس البعدي القياس القبلي

 ت

مستوى الداللة 
 ع م ع م اإلحصائية

 1 ,11عند دال  728,39 925,1 8,13 728,1 565,5 التسميع 1

 1 ,11دال عند  295,37 198,1 633,16 855,1 6,6 التنظيم 2

 1 ,11دال عند  761,34 218,1 7,16 794,1 7,6 اإلسهاب 3

 1 ,11دال عند  38,564 115,1 933,13 718,1 633,5 الت طيع 4

 1 ,11دال عند  48,766 155,1 1,21 817,1 567,7 املراقبة الذاتية 5

 1 ,11دال عند  55,912 194,1 233,21 917,1 733,7 التقويم الذاتي 6

 1 ,11دال عند  21,577 626,1 567,8 153,1 833,3 الرتتيب البيملي 7

 1 ,11دال عند  51,194 196,1 133,21 744,1 767,7 إدارة الوقت 8

 1 ,11دال عند  35,254 271,1 8,16 887,1 8,6 تنظيم اجلهد 9

 1 ,11دال عند  21,614 681,1 467,8 999,1 967,3 البحث عن املعلومات 11

 1 ,11دال عند  34,236 959,1 9,13 761,1 8,5 تعلم اةقران 11

 1 ,11دال عند  68,869 715,6 267,169 351,4 967,67 املقياس ككل

 76,2  = 0.01عند مستوى ا ،   04,2  = 0.05،يمة " ت " ال دبلية عند مستوى ا     

 ابا أيه:يتاح من الي ول الس
   اااااااين متوسااااااا ي درجاااااااات ال ياااااااا  0.01عناااااااد مساااااااتوى ا اً إحصاااااااا ي داايوجاااااااد فااااااارد 

القللاااااااي بالبعااااااادي للم موعاااااااة الت رالياااااااة لكااااااال محاااااااور مااااااان محاااااااابر م ياااااااا  مهاااااااارات الاااااااتعلم 
المااااانظم ذاتياااااا كااااال علاااااى حاااااد ، بالم ياااااا  كةااااالب حياااااث كانااااا  ،يماااااة "ت" المحساااااوبة فاااااي كااااال 

ر ماااااان ،يمتهااااااا ال دبليااااااة، بذلااااااك لصااااااالح محااااااور بفااااااي الدرجااااااة الكليااااااة للم يااااااا  أكلاااااار بةثياااااا
 .ُي بي الفرض الثايي من فروض البحثال يا  البعدي، بعليج 
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 :ر استخدام العادات العقليةيثتأحجم 

2تااااام حسااااااب ح ااااام التااااانثير عااااان طراااااا  حسااااااب مرباااااع إيتاااااا ا η باساااااتخدام اللرناااااامث  
لحا    االمd، بحسااب ،يماة ا(300 -295، 2009)غسان قطديط، " SPSS-16ا حصا ي "
 . (271، 2011)عزا حسن، ا حصا ي  

محةات أب معايير لح م التنثير، ييةون ح م التانثير صاغًيرًا (Cohen) بقد قدم كوهين 
 ، باةون ح م التنثير متوسً ا إذا كان  ،يمتج أكلر من أب تسابي 0.5إذا كان  ،يمتج أقل من ا

  8,0  ،يمتج أكلر من أب تسابي ا ، باةون ح م التنثير كليرًا إذا كان0.8  بأصغر من ا5,0ا
  ييةااون ح اام التاانثير 10,1 ، أمااا إذا كاناا  ،يمااة ح اام التاانثير أكلاار ماان ا10,1بأصااغر ماان ا

   النتا ث التي تم التوصل إليها.7. باوضح ال دبا ا(283, 2011ً  )عزا حسن، كليرًا جدا
  يف تنمية مهارات التعلم املنظم العادات العقليةحجم تأثري  (8جدول )

 Eta Squaredمربع إيتا ذاتيًا باست دام 
2قيمة  ηقيمة  حماور املقياس م η d حجم التأثري 
 كبري جدا 8,556 1,951 1,975 التسميع 1
 كبري جدا 9,171 1,957 1,978 التنظيم 2
 كبري جدا 8,213 1,946 1,973 اإلسهاب 3
 كبري جدا 7,887 1,943 1,971 الت طيع 4

 كبري جدا 11,245 1,971 1,985 املراقبة الذاتية 5

 كبري جدا 11,868 1,968 1,984 التقويم الذاتي 6

 كبري جدا 3,935 1,825 1,918 الرتتيب البيملي 7

 كبري جدا 11,525 1,967 1,983 إدارة الوقت 8

 كبري جدا 7,218 1,934 1,966 تنظيم اجلهد 9

 كبري جدا 3,716 1,811 1,911 البحث عن املعلومات 11

 كبري جدا 7,741 1,942 1,971 تعلم اةقران 11

 كبري جدا 12,639 1,976 1,988 املقياس ككل

 ( أن:8يتاح من الي ول رقم )
  الخاصااااة بح اااام تاااانثير بعاااات عااااادات العقاااال  بعاااااد الم يااااا  تتاااارابح  ااااين d،يمااااة ا 

كااد أن   تقرابااًا، بهااي نسااب تاانثير كلياارف جاادًا تخ 12.64 ، بللم يااا  كةاال ا11.245 -3.716ا
تاانثيرًا كلياارًا فااي تنميااة مهااارات الااتعلم الماانظم ذاتبااًا لاادى طااالب المرحلااة   قااد حققاا عااادات العقاال
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%  تقرابااًا ماان التباااين الكلااي للمتغياار 97الثانواااة، بامةاان تفسااير نفااس النتي ااة علااى أسااا  أن ا
 التابع امهارات التعلم المنظم ذاتبًا  يرجع إلى المتغير المستقل اعادات العقل .

دلاا  نتااا ث البحااث علااى ا ثاار الفاعاال بالمرتفااع لعااادات العقاال فااي تنميااة مهااارات الااتعلم 
المرا،بة المنظم ذاتيًا بهي  مهارف التسميع، مهارف التنظيم، مهارف ا سهاب، مهارف التخ يح، مهارف 

مهااارف الترتيااب اللي ااي، مهااارف إدارف الوقاا ، مهااارف تنظاايم ال هااد، مهااارف ال اتيااة، مهااارف التقااوام الاا اتي، 
 تلك النتا ث ا ي ا ية إلى ما يلي  دالبحث عن المعلومات بمهارف تعلم ا قران، بقد تعو 

 :أواًل: حبيعة أنشطة عادات العقل 
   أن عادات العقل ت عل ال الب أكثر تركيزًا بتحمالً 2008حيث رأت إبمان عصفور ا

للمسخبلية بتمنحهم لغة باضحة لتنمية تعلمهم العقلي بالوجاداني ذي المعناى، بتسامح لهام ب ياادف 
تعلمهااام، بتسااااعدهم علاااى اتخااااذ قااارارات صاااا بة بإصااادار أحةاااام صاااحيحة، با ضاااافة إلاااى أنهاااا 

)إيمددان  تساااعدهم علااى تنظاايم عمليااات التفكياار برفااع قاادرات الااتعلم بمهااارات التفكياار بتحسااينها
. بقد تكون ه   اوثار المترتباة علاى عاادات العقال مناسابة أب (185-184، 2008عففور، 

ص مة لتنمية التعلم المنظم ذاتيًا عمومًا بمهاراتج خصوصًا، حيث أن مهارات الاتعلم المانظم ذاتياًا 
برأى  .داف يااة داخليااة عاليااة، باسااتخدام أنماااط مختلفااة ماان التفكياار بحاال المشااةالتتحتااا  إلااى 

أن مهاارات الاتعلم المانظم ذاتياًا تت/امن نشااطات معريياة موجهاة نحاو  Schunk (1989) شانك
الهاااادف يسااااتخدمها ال ااااالب باعاااادلونها مثاااال التنظاااايم بالترميااااز باسااااترجاع المعلومااااات باسااااتخدام 
المصاااادر بفاعلياااة بتكامااال المعرفاااة، بتلناااي معتقااادات إي ا ياااة عااان قااادرات الفااارد ب،يماااة الاااتعلم، 

الااتعلم، بالمخرجااات المتوقعااة ماان ا فعاااا، با حسااا  بااالفخر بالرضااا  بالعواماال التااي تااخثر علااى
 .((Schunk, 1989, 83 عن م هودات الفرد 

فاااااي  اعلاااااى بعااااات عااااادات العقااااال دبرهااااا ةالقا مااااا ا نشااااا ة التعليميااااةبقااااد يةاااااون للنااااااع 
 تنميااااااة تفاعاااااال ال الااااااب مااااااع أقرانااااااج بفااااااتح الم اااااااا وفاااااااد معرييااااااة أبسااااااع، كمااااااا أن اسااااااتخدام

توضاااااايحية بالشااااااعارات المختلفااااااة لكاااااال عااااااادف أثاااااار  فااااااي تغيياااااار تصااااااورات ال ااااااالب ا شااااااةاا ال
علااااااى الااااااتعلم التعااااااابني باصسااااااتمتاع بالمشاااااااركة  ا نشاااااا ة التعليميااااااةكمااااااا أن  ناااااااع  المعرييااااااة.

 .ت ليقهابالت ليقات في الحياف كان من سمات 
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 ثانيًا: ارتباط مهارات التعلم املنظم ذاتيًا بعادات العقل امل تارة
ارتب ااا  بصاااورف بثيقاااة بعاااادات المثاااا رف بالتفكيااار بمربناااة بالتفكيااار حاااوا التفكيااار حياااث 

بالتصور باص تكار بالت ديد بت لي  المعارف الساابقة فاي مواقاف جديادف باصساتعداد الادا م للاتعلم 
إلاى أهمياة تنمياة   Costa & Kallik(2009كوسدتا و كاليدك )أشاارا كال مان المساتمر، حياث 

علماااين بماااا فااايهم ال اااالب الموهاااوبينب بذكااارا أن عاااادات العقااال تكاااون أكثااار العقااال لااادى كااال المت
بضوحًا عندما ن لب من ال الب التحةم في إدارف تعلمهم االتعلم المنظم ذاتيًا ، كما أشارا أي/اًا 

 إلى أن أية فرصة للتعلم المنظم ذاتيًا تعتلر فرصة ثراة لل الب لممارسة عادات العقل.

 اةنشطة التعليميةثالثًا: حبيعة تطبيق 
حياااث يمةاااان أن يةااااون لتااااولي الباحااااث تاااادراب ال اااالب أثاااار  فااااي اسااااتفادف ال ااااالب ماااان 
م موعاااة ا نشااا ة التعليمياااة المقدماااة كعااارض صاااورف بتعليااا ، النصاااوص التاااي تت/ااامن مفهاااوم 
العادف، بالنصاوص المتعلقاة  تنمياة العاادف، بالقصام القصايرف، بكا لك عارض المواقاف بالنمااذ  

الحةام با مثلاة، بييرهاا مان النشااطات الفاعلاة، كماا أن  اً بالحاوارات التفاعلياة، بأي/امن الحيااف، 
بجود أثر تلك ا نش ة على ال االب قاد يعاود إلاى طراقاة التفاعال داخال الفصال أثنااع ال لساات 

باعاازب الباحااث التدراليااة ماان خااالا الااتعلم التعااابني، بالتفاعاال مااع اساات ابات ال ااالب لألنشاا ة، 
النتي ة بهاي حصاوا الفاربد لصاالح ال ياا  البعادي فاي الفرضاين ا با بالثااني إلاى  أي/ًا تلك

تصميم ا نشظة التعليمية المقدمة لتنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياًا مان حياث اساتخدام الوساا ل 
الحديثااة فااي ت ليقهااا، بماان حيااث اسااتخدام أساااليب العاارض المتنوعااة، بييرهااا ساااعد فااي تنميااة 

م الماانظم ذاتياًا عنااد ها   العينااة الت رالياة، با ضااافة إلاى التاازام الم موعاة الت راليااة مهاارات الاتعل
بح/ااور ال لسااات، بريلااتهم الملحااة فااي الحصااوا علااى نتي ااة إي ا يااة ماان أجاال تنميااة مهااارات 
تعلمهاام الاا اتي خاصااة بأنهاام فاااي مرحلااة ماان حياااتهم ملي اااة بالصااراعات بالمشااةالت، حيااث أكاااد 

أن التفاعااال المعاااز  بجهاااًا لوجاااج بانتشاااار ربح الفراااا  بترتياااب  (117، 2005)خالددد  الرابغدددي، 
الفصااال فاااي م موعاااات ي عااال لللااارامث التدرالياااة أثااارًا علاااى ال اااالب، كماااا سااااهم فاااي  ااااادف ذلاااك 

 التفاعل أن بعت ال الب يتسمون باستعداد لتنمية تلك العادات الموجودف   رتها لديهم.
ع الدراسااات السااابقة علااى أهميااة العالقااة اصرتباطيااة جمياا هاا ا البحااث مااعبأخيارًا فقااد اتفاا  

ا ي ا يااة  ااين عااادات العقاال بمهااارات الااتعلم الماانظم ذاتيااًا، حيااث أكاادت هاا   الدراسااات علااى أن 
عااادات العقاال ا ساالوب ا مثاال فااي تعلاايم ساالوكيات التفكياار الاا كا ي المسااتخدمة للحصااوا علااى 
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ي ا بضاااااع ا كاديمياااااة بالمهنياااااة با ساااااراة ذربف ا داع فااااي حااااال المشاااااةالت بتنظاااايم الاااااتعلم فااااا
علاى أن عاادات العقال تزااد  Culler (2007)، كما أكدت دراسة Campbell  (2006)كدراسة

من داف ية ال الاب للاتعلم بالتحصايل بتمياز ال االب ذبي التحصايل المرتفاع، أماا دراساة علاد   
 اين عاادات العقال باساتراتي يات   ، فقد أبضح  مدى العالقة اصرتباطية ا ي ا ية2010ر د ا

  علااى أهميااة عااادات 2012الاتعلم الماانظم ذاتيااًا، كمااا أكاادت دراسااة محمااد ال يزانااي بشاافاع بارد ا
العقاال فااي تنميااة مهااارات مااا براع المعرفااة، بهااي إحاادى مهااارات الااتعلم الماانظم ذاتيااًا عاان طرااا  

ث لصاالح الم موعاة الت رالياة الا ين ت وار  رنامث تدرالي قا م على عاادات العقال، بقاد جااعت النتاا 
 ، 2015 ، دراساة إ اراهيم اا فرحاان ا2014دربوا على اللرناامث التادرالي، بتانتي دراساة أميار باكاد ا

حيث كشف  النتا ث عن بجود عالقة ارتباطية إي ا ية دالة إحصا يًا  ين عاادات العقال باساتراتي يات 
 ارات التعلم المنظم ذاتيًا على التوالي.التعلم المنظم ذاتيًا، ببين عادات العقل بمه

إكساب ال الب بعت على استخدام بعت ا نش ة التعليمية  أثربعلى ما سل  يت/ح 
عاااادات العقااال فاااي تنمياااة مهاااارات الاااتعلم المااانظم ذاتياااًا، بأن تنمياااة بعااات عاااادات العقااال فعالاااة، 

لتفكيار بمربناة، بالتفكيار ماا بأسلوب تربوي ناجح  نها تركاز علاى ممارساة المتعلماين للمثاا رف، با
براع المعرفاااي، بكااا لك قااادرتهم علاااى التصاااور باص تكاااار بالت دياااد، بممارساااتهم لت ليااا  المعرفاااة 
السابقة في مواقف أبضاع جديدف في حياتهم، بك لك استعدادهم الدا م للتعلم المستمر، بهاي فاي 

اتيااًا، كمااا أنهااا تركااز علااى م ملهااا عااادات تساات يع أن تنمااي العديااد ماان مهااارات الااتعلم الماانظم ذ
 إشباع الحاجات المتنوعة للمتعلمين في ه   المرحلة العمراة.

مدددددن خدددددبل اللدددددرض السدددددابا لنتدددددا   البحدددددث فظ ددددد  ةوصدددددي الباحدددددث إلدددددى عددددد ة 
 ةوصياا أهم ا:

فاااي  ضاااربرف أن ياااتم توجياااج  ااارامث لتنمياااة عاااادات العقااال لااادى المعلماااين، حتاااى ينماااو دبرهااام -1
 0العملية التعليمية، بات/اعف تنثيرهم ا ي ا ي على ال الب

عاااادات العقااالب بذلاااك مااان خاااالا إدماجهاااا بحياااث تصااابح جااازعًا باساااتخدام ضاااربرف اصهتماااام  -2
 أساسيًا من المناهث الدراسية في المراحل المختلفة، حتى تحق  أهداف التربية النفسية. 
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لدى أ نا هم،  تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً  ضربرف تو ية اوباع بنامية عادات العقل في -3
مما يستدعى توفير المناخ المناسب لنمو ه ا ال انب من خالا تقاديم نماوذ  جياد ، بتقاديم 

 .النصا ح في جو من الود بالحب بالتفاهم

بتعماال  ضااربرف اصهنمااام باااللرامث التااي تت/اامن أنشاا ة جما يااةب أنهااا تاادعم عااادات العقاال -4
  .لدى ال الب في كافة المراحل العمراة على اكتسا ها

ضربرف التو ية الشااملة بنهمياة اكتسااب بعات عاادات العقال فاي حيااف ا فاراد بالم تمعاات  -5
 0من خالا بسا ل ا عالم المختلفة

بت ليقااااج علااااى   م يااااا  مهااااارات الااااتعلم الماااانظم ذاتياااااً ااصسااااتفادف بااااندبات البحااااث الحااااالي  -6
اص تدا ياة بالمرحلاة المتوسا ة، مماا يقادم دعماًا للنتاا ث م موعات أخرى من طالب المرحلة 
 التي تم التوصل إليها بتعميم الفا دف.

إثراع ال الب بال البات علر ب ارف التربية بالتعليم العالي مان خااالا تقااديم اللاارامث المدعماة  -7
كلهم لتنميااة عااادات العقاال، باسااتغالا طاقااات ال ااالب بال اللاااات بتوظيفهاااا فاااي عاااال  مشااا

 التي تواجههم أثناع دراستهم من أجل إخرا  جيل باعي ب فراد من نوعج.

إجراع المزاد من الدراسات التي تتنابا  رامث لعادات العقل لتنمية مهارات ال لبة فاي تنظايم  -8
تعلمهاام التااي لاام يااتم تنابلهااا فااي هاا ا البحااث كمهااارف التخ اايح، مهااارف التقااوام الاا اتي، مهااارف 

 ارف تنظيم ال هد.إدارف الوق ، بمه

اصعتناااع بتقامااة دبرات بتااوفير الكتااب بالمراجااع العلميااة التااي تتنااابا عااادات العقاال بطاارد  -9
 تنميتها للمعلم قلل بأثناع الخدمة.

تنهيل طالب كلياة التربياة بتادرالهم علاى اساتخدام عاادات العقال فاي التادراس بالتقاوام مان  -10
 خالا برش العمل أثناع التربية العملية.

الادعم البشااري بالماادي  قاماة أنشاا ة هادفاة لتنميااة مهاارات الاتعلم الماانظم ذاتياًا إمااا تاوفير  -11
 تفعياال دبر ا نشاا ة ال ال يااة أب بعقااد  اارامث متخصصااة بناادبات تسااهم فااي إلقاااع ال/ااوع 

 على ه   المهارات .

اسااااااتخدام المقاااااااييس المسااااااتخدمة فااااااي البحااااااث للكشااااااف عاااااان ال لبااااااة الاااااا ين يملكااااااون مهااااااارات  -12
 مهم.لتنظيم تعل
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أثااار مااا جاااع فااي البحااث الحااالي ماان عاارض ليطااار النظااري بتحلياال للدراسااات السااابقة 
ذات الصلة، ف/اًل عن نتا ث البحث الحالي، العديد من التسااصت التي تحتا  إلي إجراع بعات 

 يااري إمةانيااة إجرا هااا الدراسااات ليجابااة عنهااا، بييمااا يلااي يعاارض الباحااث بعاات الدراسااات التااي 
 في المستقلل 

استخدام استراتي يات تعليمية أخرى يير التي استخدمها البحث الحالي بمعرفة أثرها على  -1
 مهارات التعلم المنظم ذاتيًا لدى طالب المرحلة الثانواة.

تصااااميم  رنااااامث تاااادرالي لعااااادات العقاااال يااااخثر فااااي ات اهااااات المااااراهقين نحااااو المشااااةالت  -2
 المستقللية.

داد  رامث لتنمية بعت عادات العقل لدى المرشد ال ال ي، لما لج مان دبر فعااا داخال إع -3
 المنظومة التعليمية.

 ناع  رنامث إرشادي قا م على بعت عادات العقل بف  نموذ  اكوستا بكاليك  في تنمياة  -4
 مهارات التعلم المنظم ذاتيّا لدى عينات مختلفة من ال البات.

د علااى بعاات عااادات العقاال لخفاات قلاا  اصمتحانااات بالتغلااب تصااميم  اارامث مختلفااة تعتماا -5
 على المشةالت لدى طالب المرحلة الثانواة.

فعاليااة  رنااامث مقتاارح لعااادات العقاال لاادى عينااة ماان ال ااالب الاا ين يعااانون ماان مشااةالت  -6
 دراسية بتنثر  على حل تلك المشةالت.

لوك العادباني بالعناف تصميم  رامث مختلفة تعتمد على بعات عاادات العقال للحاد مان السا -7
 المدرسي لدى طالب المرحلة الثانواة.

دراساااة للتعااارف علاااى أثااار  رناااامث تااادرالي مساااتند إلاااى عاااادات العقااال فاااي نتاااا ث تحصااايل  -8
 ال الب في م موعة من المواد الدراسية.

كاااالتفكير ا  اااداعي  ،فاعلياااة اساااتخدام عاااادات العقااال فاااي تنمياااة أناااواع مختلفاااة مااان التفكيااار -9
 بالناقد.
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