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 أ.د/ مختار أحمد السيد الكيال
 أستاذ ورئيس قسم  علم النفس التربوي  

 قسم  علم النفس التربوي                   
                              جامعة عين شمس -كلية التربية 

 بري  أ/ إبراهيم فتحي مرزوق البر 
 باحث دكتوراه بقسم البحوث والدراسات التربوية   

 معهد البحوث والدراسات العربية
 جامعة الدول العربية

 ثــــص البحــــمستخل

 ث: ـــــوان البحـــــعن

أثر استخدام عادات العقل في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيًا لدى طالب الصف الثاني 
 السعودية. الثانوي بالمملكة العربية 
ثر استخدام عادات العقلل فلي تنميلة مهلارات اللتعلم الملنظم الكشف عن أهدف البحث إلى 

حلث التصللميم اذاتيلًا للدى طللالب الصلف الثلاني الثللانوي بالمملكلة العربيلة السللعودية.  واسلتخدم الب
شلللللبج الت ريبلللللي االم موعلللللة الت ريبيلللللة ذ الم موعلللللة ال/لللللابطة  ذات القيلللللا  القبللللللي ذ البعلللللدي 

 لم موعتين، الت ريبية وال/ابطة.ل
  طالبلللللًا، حيلللللث تكونلللللت 60اختيلللللرت عينلللللة البحلللللث بطريقلللللة عشلللللوا ية ملللللن م ملللللوعتين ا

  طالبللًا مللن طللالب السللنة 30  طالبللًا والم موعللة ال/للابطة مللن ا30الم موعللة الت ريبيللة مللن ا
لعقللل علللى  التللي تكسللبهم بعللت عللادات ا   التعليميللة   الثانيللة ثللانوي، وتللم تطبيلل  م موعللة مللن ا نشللطة 

وقللد اسللتخدم الباحللث مقيللا  مهللارات الللتعلم    دون الم موعللة ال/للابطة.     طللالب الم موعللة الت ريبيللة 
  بعلللديًا علللى طللالب الم مللوعتين قبلللل وبعللد تطبيلل  ا نشلللطة   -المللنظم ذاتيللًا، حيللث تلللم تطبيقللج قبليللًا  

 موعلللة  و لللود فلللرو  ذات دصللللة إحصلللا ية بلللين طلللالب الم . وتوصللللت نتلللا ث البحلللث إللللى  التعليميلللة 
الت ريبية والم موعة ال/ابطة لصلال  الم موعلة الت ريبيلة عللى مقيلا  مهلارات اللتعلم الملنظم ذاتيلًا،  

 . لدى طالب الم موعة الت ريبية  عادات العقل كما أو/حت نتا ث البحث أثر استخدام 
 الكلمات المفتاحية:

 .مهارات التعلم المنظم ذاتياً  ▪ .     عادات العقل ▪

 .الثانوي بالمملكة العربية السعودية طالب الصف الثاني

Summary 

Title:  

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

Learning Skills for Second Secondary Students in Saudi Arabia. 
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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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 ة: ـــــــــدمــــمقـ

لم يعد هدف العملية التربوية يقتصر على إكساب الطلبة المعلارف والحقلا  ب بلل ت لاو  
معلومات ذلك إلى تنمية قدراتهم على التفكير والتحليل واكتساب مهارات عقلية عليا للتعامل مع ال

د ا سلللوب التقليللدي للتربيللة القللا م علللى م للرد تلقللي  والمعللارف المسللت دف بكفللاعف وفاعليللة. فلللم يعللت
الطالب للمعلومات وحفظها بغرت اصمتحلان يناسلب هلذا العصلر اللذي نعيشلج ا ن وهلو عصلر 

ون اصنف للار المعرفللي والللذي يفللرت علينللا أسلللوبًا  ديللدًا يقللوم علللى مسللاعدف الطالللب علللى أن يكلل 
 مستقاًل ويعلم نفسج.

عللى العمليلات  ملن القلرن الما/لي ولذلك رّك  الكثير من الباحثين في العقدين ا خيرين
الذاتيللة التللي يقللوم بهللا المتعلمللون طواعيللة لتنظلليم المعرفللة وتحصلليل العلللم، وعلللى العوامللل التللي 

علللى تسللميتج  ا كللاديمي للمللتعلم، ونللتث عللن تلللك ال هللود مللا اصللطل تسللاعد فللي تحسللين ا داع 
 .((Zimmerman, 1989, 329 بالتعلم المنظم ذاتياً 

ن البحلللث فلللي م لللال اللللتعلم الملللنظم ذاتيلللًا أخلللذ ينملللو بصلللورف ملفتلللة لالنتبلللا  خلللالل السلللنوات  إ 
القليلة الما/ية، ويتعد التعلرف عللى المعنلى اللدقي  لهلذا المفهلوم محلور اصهتملام للدى أي باحلث يريلد  

فهوم علمي يوفر لج إطارًا  يلدًا ل/لبط حركلة بحثلج، ولقلد وا لج م لال  أن يتعرف على أي م ال أو م 
بلالتعريف، والو/لع اللدقي     التعلم المنظم ذاتيلًا شلهنج فلي ذللك شلهن أي م لال لخلر، المشلكلة الخاصلة 

 (. Yang, 2005, 162)  لألنماط السلوكية المختلفة لدى ا فراد ذوي التعلم المنظم ذاتياً 
لعديلللد ملللن المهلللارات التلللي تمثلللل مسلللارات تو لللج المتعلملللين نحلللو إتقلللان  ولللللتعلم الملللنظم ذاتيلللًا ا 

لللتعلم بحيللث تعلل   مللن قللدرف الطللالب  ل أهللداف الللتعلم، وت عللل مللن المشللكالت التعليميللة مواقللف ممتعللة  
كمللللا تمثللللل هللللذ  المهللللارات م موعللللة مللللن العمليللللات  علللللى موا هتهللللا بم يللللد مللللن ا صللللرار والمثللللابرف،  

ين نحللو اكتسللاب المعلومللات، مللن خللالل اسللتثمار أف/للل لوقللت الللتعلم  وا  للراعات التللى تو للج المتعلملل 
واصنخللراط بصللورف فاعلللة فللى المواقللف التعليميللة،  نهللم أكثللر تركيلل ًا علللى أهللدافهم، ويسللعون  اهللدين  
لتحقيقهلللا، واسللللتخدام اسلللتراتي يات متعللللددف أثنلللاع ذلللللك، ور لللم اسللللتقالليتهم إص أنهلللم يتو هللللون بطلللللب  

 . ) (Zumbrunn, Tadlock & Danielle, 2011, 35الحا ة   المساعدف عند 
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ويلللرى الباحثلللان أن مهلللارات اللللتعلم الملللنظم ذاتيلللًا سلللمة يمكلللن اكتسلللابها ملللن خلللالل البي لللة 
التربويلة والثقافيللة المحيطلةب وعليللج فللبن اكتسلابها يللتم ملن خللالل الممارسللات ا ي ابيلة ومللا يترتللب 

 .عليها من خبرف تسهم فى تع ي  هذ  المهارات 
التعلم المنظم ذاتيًا من خالل التفاعل مع لخرين لديهم  فيتنمية مهارات الطالب  ويمكن

معرفللة أكثللر، وهللخصع ا خللرين يبللدعون بتللولي مسللخولية مراقبللة تقللدم الطللالب، وو/للع ا هللداف، 
وتخطلليط ا نشللطة، ثللم تنقللل هللذ  المسللخولية تللدري يًا إلللى الطللالب الللذين يصللبحون قللادرون علللى 

 .((Baker, 1996, 331 لمعرفيةمراقبة أنشطتهم ا
عادات العقل تكون أكثر و/وحًا عندما نطللب ملن الطلالب اللتحكم فلي إدارف تعلمهلم إن 

ن أيللة فرصللة للللتعلم المللنظم ذاتيللًا تعتبللر فرصللة ثريللة للطللالب لممارسللة وا  االللتعلم المللنظم ذاتيللًا ، 
   (Costa & Kallik, 2009, 3).عادات العقل

ر بالعديد من المتغيرات المعرفية والتقنية واص تماعية والنفسية ويمر العالم في هذا العص
التللي تللخثر فللي تعلللم الفللرد وفللي البنللاع المعرفللي لديللج، وكللذلك فللي عاداتللج ومهاراتللج، وفللي ظللل هللذا 

العقليلة للتعاملل ملع تللك المسلت دات يطلل   المناخ المعرفلي تنملو للدى الفلرد بعلت اصسلتخدامات 
هي شكل من ا داعات التي تساعد المتعلم على القيام بهفعال منت ة، عليها اسم عادات العقل، و 

وتصلللب  ملللع اصسلللتمرار فلللي اسلللتخداماتها كالعلللادات السللللوكية عنلللد الفلللرد، فهلللو يلللتحكم فلللي ذاتلللج 
إبررهيم   ) ويصللغي ويثللابر بشللكل روتينللي بعللد أن تصللب  مثللل هللذ  العللادات العقليللة مو للودف لديللج

 .(4، 2002يلحاهثي، 
 ث:ــــالبح ةــــــمشكل

العادات العقلية من المتغيرات المهمة التي لها عالقة با داع ا كلاديمي للدى ا فلراد  تتعد 
في مراحل التعليم المختلفلة، فهلي تقلود للوصلول إللى ملتعلم يمللك إرادف، ويتحملل مسلخولية، ويلرى 

كبر من الن اح مسار تفكير ، ويخطط بدقة، وهذا يخدي إلى التمي  في حياتج ا كاديمية وفرص أ
 . في الحياف العامة

  Costa & Kallick (2000)قللللللللللد أشللللللللللار العديللللللللللد مللللللللللن البللللللللللاحثين مثللللللللللل و 
إلى أن /عف ا داع ا كاديمي لدى العديد من الطالب إنما ير ع إللى  Marzano (2003)و

/للعف اسللتخدامهم للعللادات العقليللة، و/للعف تللدريبهم عليهللا فللي البي للات التعليميللة، ممللا ي عللل 
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ت التعليميللة ليسللت علللى المسللتوى المطلللوب، بللالر م ممللا قللد يبللذل مللن  هللد كبيللر مللن المخر للا
 انب المعلمين والطالب، فعادات العقل ال/عيفة عادف ما تخدي إلى تعلم /لعيف بغلت النظلر 

فللي أن  Hart & Keller (2003)عللن المعللارف أو القللدرات أو المهللارات، ويتفلل  معهللم 
 يتبعونج من عادات عقلية. ب قد ير ع إلى ماانخفات اصستيعاب لدى بعت الطال

يلللتم تنميلللة العلللادات العقليلللة ملللن خلللالل دم هلللا فلللي المحتلللوى المعرفلللي أثنلللاع التخطللليط و 
 ، وأن هلذ  كلالطر  واصسلتراتي يات والملداخلاومن ثم تنميتها من خالل أنشطة متنوعلة ، للدر 

ت حللول عمليتللي الللتعلم والتعللليم العمليللة سللتخدي إلللى تغييللر فللي العديللد مللن الممارسللات والمعتقللدا
 .(321، 2009)عزة يلنادي، 
مللن  –بشللكل مباشللر أو  يللر مباشللر  – أي/للاً  يللتم اسللتهداف تنميللة العللادات العقليللةكمللا 

فيللللتم تقلللديمها بشللللكل منعلللل ل علللن نطللللا  المقللللررات ، خلللالل إعللللداد بلللرامث تدريبيللللة خاصللللة بلللذلك
الدراسات الت ريبية فاعليتها في تنمية عادات التي أثبتت ، ومن نماذج البرامث التدريبية، الدراسية
الكركللي و للدان   وبرنللامث 2005عمللور اأميمللة   وبرنللامث 2005الرابغللي اخالللد برنللامث ، العقللل

  وبرنللامث سللند  فللار  2012  وبرنللامث علللى ريللاني ا2008نوفللل امحمللد وبرنللامث   2007ا
  .2006  وبرنامث فدوى ثابت ا2011ا

حين يستخدمها المعلمون مع الطالب ب علهلم ًا و أكثر و/وحيبد  إن تعليم عادات العقل
والمو/لو  اللذي ، سيعملون بها نون الم موعات التي،ويكو هم الذين يتحكمون بتعلمهم ويديرونج 

 وهللذا مللا ي عللل الللتعلم الللذاتي فرصللة ثريللة لكللي يمللار  الطللالب فيهللا عللادات العقللل، سيدرسللونج
 .(35، 2، ج2003)آهثه كوستا وب نا كال ك، 

ومن الدراسات التي أكدت العالقة اصرتباطية ا ي ابية بين عادات العقلل واللتعلم الملنظم 
محمرد يلي زينري  - 2010عبد يهلل هزق،  – Campbell, 2006)- Culler 2007 ذاتيلًا، 

  .2015إبهيم   آل فهحان،  – 2014أم ه ويكد،  – 2012وشفاء ويهد، 
ما نرا  من تلدني لطالب على بعت عادات العقل، تدريب ال في /رورف انالباحث يعتقد و 

 ال يلللارات ملللن خلللالل  انفلللي مسلللتوى مهلللارات اللللتعلم الملللنظم ذاتيلللًا للللديهم، وهلللذا ملللا صحظلللج الباحثللل 
الميدانيللللة لللللبعت المللللدار  الثانويللللة بمدينللللة الريللللات بالمملكللللة العربيللللة السللللعودية، ومللللن خللللالل 

لمهتملين بللا داع ا كلاديمي للطللالب بصللفة مللع بعلت الطللالب والمعلملين والبللاحثين وا ملامقابالته
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وملدى وعدم توفر مهارات لهذا النو  من اللتعلم، ، عملية تعلمهم ذاتياً لتنظيم و ود  عدم عامة من
 استخدامهم للعادات العقلية التي تخثر على أدا هم ا كاديمي وتحصيلهم الدراسي.

اسلللتخدام  تعليميلللة، مثللللال بتقلللديم بعلللت ا نشلللطة اأن يقومللل  انومملللا سلللب  ارتلللهى الباحثللل 
الحللللوار السللللقراطي  ،المشللللكالت ا كاديميللللة وا لغللللا ، القصللللص المعبللللرف عللللن حيللللاف الشخصلللليات 

 كساب الطالب بعت عادات العقل  ، و يرها من ا نشطة التعليمية، والتدريب عليها،والمناظرف
هلارف التسلميع، مهللارف كدراسلة ت ريبيلة لمعرفلة أثرهللا فلي تنميلة مهللارات اللتعلم الملنظم ذاتيلًا مثللل  م

مهللارف التنظلليم، مهللارف المراقبللة الذاتيللة، مهللارف التقللويم الللذاتي، مهللارف الترتيللب البي للي،..إل ،  التخطلليط، 
 فامتالك الطالب لمثل هذ  المهارات ي علهم متعددي المواهب في استخدام المعرفة. 
 انلم يعثر الباحث وفي /وع ما سب  ومع قلة البحوث العربية والمحلية في هذا الم ال، ف

دراسلتج االسلعودية  مملا  انعلى دراسة مشابهة بمتغيراتهلا أ ريلت فلي الم تملع اللذي ينلوي الباحثل 
فلللي قصلللور و/لللعف مسلللتوى طلللالب  مشلللكلتج يعطلللي مبلللررًا   لللراع هلللذا البحلللث، والتلللي تحلللددت 

التللي تناولللت الللتعلم  المرحلللة الثانويللة فللي مهللارات الللتعلم المللنظم ذاتيللًا وفقللًا لنتللا ث العديللد مللن الدراسللات  
إللى الطرا ل  وا سلاليب والبلرامث المعتلادف المتبعلة فلي    -  فلي أحلد أسلبابج   -  المنظم ذاتيًا، والذي ير لع 

 التدري ، ويمكن التصدي لهذ  المشكلة من خالل ا  ابة عن السخال الر ي  التالي  
  دى طرب  يلفر  "ما أثه يسرتددي  عراديا يلل رل فري تنم رر م راهيا يلرتلظ  يلمرنً   يت را  لر

 يلثاني يلثانوي بالممظكر يللهب ر يلسلود ر؟
 :ريلتال  ألسئظرو تفهع عنه ي

تو لللد فلللرو  ذات دصللللة إحصلللا ية بلللين متوسلللطي در لللات طلللالب الم موعلللة الت ريبيلللة هلللل  ▪
  لللدى طللالب  الللتعلم المللنظم ذاتيللاً البعللدي لمقيللا  مهللارات  القيللا والم موعللة ال/للابطة فللي 

 الثانوية.ة المرحل الصف الثاني من

البعللدي القيللا  تو للد فللرو  ذات دصلللة إحصللا ية بللين متوسللطي در للات القيللا  القبلللي و هللل  ▪
 الصلللف الثلللاني ملللن  للللدى طلللالب  اللللتعلم الملللنظم ذاتيللاً للم موعللة الت ريبيلللة لمقيلللا  مهلللارات 

 الثانوية.المرحلة 
امهلارف التسلميع، ما أثر استخدام عادات عادات العقل في تنميلة مهلارات اللتعلم الملنظم ذاتيلًا  ▪

مهارف التنظيم، مهارف ا سهاب، مهارف التخطيط، مهارف المراقبة الذاتيلة، مهلارف التقلويم اللذاتي، 
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مهارف تنظيم ال هد، مهارف إدارف الوقت، مهارف الترتيلب البي لي، مهلارف البحلث علن المعلوملات، 
 "؟الصف الثاني الثانويومهارف تعلم ا قران  لدى طالب 

 ث:ــــالبحداف ـــــأه

يهللدف البحللث إلللى التعللرف علللى أثللر اسللتخدام عللادات العقللل فللي تنميللة مهللارات الللتعلم 
بية السعودية، ويتفر  من هذا الهدف ر المنظم ذاتيًا لدى طالب الصف الثاني الثانوي بالمملكة الع

 م موعة من ا هداف التالية 
 ية التربوية.التعرف على مفهوم عادات العقل وتصنيفاتها ودورها في العمل -1
 وأهميتج ومهاراتج.التعلم المنظم ذاتيًا التعرف على مفهوم  -2
معرفة و ود فرو  ذات دصلة إحصا ية بين متوسط در لات طلالب الم موعلة الت ريبيلة  -3

 .التعلم المنظم ذاتياً في مستوى مهارات 

 ث:ــــالبح روضــــف

وعلللة الت ريبيلللة تو لللد فلللرو  ذات دصللللة إحصلللا ية بلللين متوسلللطي در لللات طلللالب الم م -1
للدى طلالب  التعلم المنظم ذاتيلاً البعدي لمقيا  مهارات  القيا والم موعة ال/ابطة في 

 الثانوية.المرحلة 
القيلللللا  تو لللللد فلللللرو  ذات دصللللللة إحصلللللا ية بلللللين متوسلللللطي در لللللات القيلللللا  القبللللللي و  -2

لللللللدى طللللللالب  الللللللتعلم المللللللنظم ذاتيللللللاً البعللللللدي للم موعللللللة الت ريبيللللللة لمقيللللللا  مهللللللارات 
 الثانوية بعد التطبي . المرحلة 

تتميللل  العلللادات العقليلللة فلللي هلللذا البحلللث بح لللم تلللهثير كبيلللر فلللي تنميلللة مهلللارات اللللتعلم  -3
 المنظم ذاتيًا.

 ث:ــــة البحـــــأهمي

/افة مقايي  للحقل التربوي امقيا  لمهارات التعلم المنظم ذاتيلًا،   -1 المساهمة في بناع وا 
ْن يسللتفيد منلج المشللتغلون بالبحلث، وا رشللاد ت/لاف إللى المكتبللة النفسلية العربيللة يمكلن أ

 الطالبي، تتوافر فيج الخصا ص السيكومترية المناسبة.

 متعددف لتنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيًا.   تعليمية   أنشطة  في تقديم  هذا البحث  نتا ث  تسهم  -2
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اصستفادف من نتا ث البحث بفاعلية في بناع ا نشطة وو/ع الخطط وتو يج ال هلود إللى  -3
 المسار السليم لتنمية بعت عادات العقل لدى طلبة المرحلة الثانوية.

يساعد هذا البحث على إعادف النظر في الخطط والمساقات التربوية ليلتمكن الطاللب ملن  -4
اسللتخدام اسللتراتي يات معرفيللة ومهللارات عقليللة تسللاعد  علللى تكللوين عللادات العقللل التللي 

 .يمكن أن تساعد  في موا هة مشكالت العصر
قللديم التوصلليات والمقترحللات المناسللبة التللي تسللاعد فللي و/للع الخطللط المختلفللة لتنميللة ت -5

بعت عادات العقل من أ ل توظيفها في تنمية مهارات التعلم الملنظم ذاتيلًا للدى طلالب 
 المرحلة الثانوية. 

 ث:ـــــأدوات البح

  ت  يستددي  يألدويا يلتال ر في يلبحث يلحالي:

 يبية:أدوات المعالجة التجرأ( 

 المستخدمة  كساب الطالب بعت عادات العقل. التعليمية ا نشطة -1

  .اناإعداد الباحثحقيبة الباحث  -2

  .اندليل أنشطة الطالب اإعداد الباحث -3

 اس:ــــــأداة القي ب( 

  .انمقيا  مهارات التعلم المنظم ذاتيًا لطالب المرحلة الثانوية اإعداد الباحث ▪

 ث: ــــــدود البحـــــــح

 :بالحدود يلتال ر انتز  يلباحثيل
العينلة عللى  اقتصر البحلث عللى طلالب المرحللة الثانويلةب حيلث اشلتملت  :الحدود البشرية -1

مللن طللالب السللنة الثانيللة ثللانوي، تللم اختيللارهم مللن عينللة عشللوا ية مللن    طالبللاً  60سللتون ا 
 17.82ط سلنة بمتوسل  18 – 16م ال منية ملن ھ، وقد تراوحت أعمارمدرسة ال ودف الثانوية

 بتقسيمهم إلى م موعتين متساويتين ومتكاف تين  انقام الباحث 0.86وانحراف معياري 
طالبللًا مللن طللالب السللنة الثانيللة ثللانوي يسللتخدمون  30وتتكللون مللن  ميموعررر تيه ب ررر: ▪

 تعليمية. أنشطة
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طالبلًا ملن طلالب السلنة الثانيلة ثلانوي ص يسلتخدمون  30وتتكلون ملن  ميموعر ضابطر: ▪
 يمية.تعل أنشطة

تم اختيارها من محافظلة الريلات بالمملكلة العربيلة السلعودية  :الحدود المكانية )الجغرافية( -2
بمدرسللللة ال للللودف الثانويللللة ذ إدارف التعللللليم بالريللللات ذ ومللللن ثللللم طبقللللت الدراسللللة الت ريبيللللة ، 

محافظلللللللة الريلللللللاتذ بالمملكلللللللة العربيلللللللة السلللللللعودية فلللللللي الفصلللللللل الدراسلللللللي الثلللللللاني للعلللللللام 
 م. 2019ذ2018

م  حتلى شلهر أبريلل  2019التطبيل  فلي الفتلرف ملن شلهر فبرايلر لعلام بلدأ  :لحدود الزمنيــةا -3
  أسابيع، بب ملالي 8م على طالب الم موعة الت ريبية، وقد استغر  التطبي  ا 2019لعام 

 .   لسة28ا

 :ةــــدود الموضوعي ــــالح  -4

   عادات العقل.يلمتغ ه يلمست ل  أ
 .لمنظم ذاتياً   مهارات التعلم ايلمتغ ه يلتابع  ب 

 التعريفات اإلجرائية ملصطلحات البحث:

اشتمل البحث الحالي على عدد من المفاهيم الر يسة وهي عادات العقلل ومهلارات اللتعلم 
 المنظم ذاتيًا، وتم تناول كل منها على النحو التالي 

 :Habits of Mindعادات العقل أ( 

بلللل الطلللالب فلللي تنميلللة مهلللارات الذكيلللة، يلللتم اسلللتخدامها ملللن ق ات م موعلللة ملللن السللللوكي
 تعلمهم الذاتي.

حيلث  Costa & Kallick (2003)وتلم اختيلار بعلت علادات العقلل حسلب تصلنيف 
، وتللم التحكلليم عليهللا مللن قبللل بعللت السللادف المحكمللين مللن ارتباطهللا بللالمتغير التللابع فللي البحللث 

وتلم التلدريب  يلة،أساتذف علم النف  التربوي ومناهث وطر  التدري ، في اختيلار سلت علادات عقل
 .لتوظيفها في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً  من خالل بعت ا نشطة التعليمية، عليها
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 :Self-Regulated learning Skillsمهارات التعلم المنظم ذاتيا  ب( 

للللتعلم المللنظم ذاتيللًا بهنللج "بنيللة  (Pintrich,2000 )تعريللف بنتللريت   انتبنللى الباحثلل 
من العوامل المعرفية، وما وراع المعرفة، والدافعية، واص تماعية، التي تخثر فلي مكونة من العديد 

 تعلم الفرد، وقدرتج على تحقي  ا هداف ا كاديمية".
م موعلة  هلي للتعلم الملنظم ذاتيلًا امن خالل هذا التعريف بهن مهلارات  انواستنتث الباحث

التعلم المختلفة من أ ل تحقيل  ا هلداف  الطر  وا  راعات التي يسلكها المتعلمون أثناع مواقف
 .التعلم المنظم ذاتيًا المتعد في هذا البحث المنشودف، ويمكن قياسها من خالل مقيا  مهارات 

 ومن مهارات التعلم المنظم ذاتيًا لدى طالب المرحلة الثانوية 
 ل  .اصسهاب ااستخدام التفاصي –التنظيم  -  وتتمثل في االتسميعيلم اهيا يلملهف ر ▪
 التقويم الذاتي .  –المراقبة الذاتية  –  وتتمثل في االتخطيط م اهيا ما وهيء يلملهف ر ▪
إدارف  –وتتمثللل فللي تنظلليم بي للة الللتعلم االترتيللب البي للي الللدافعي   :م رراهيا إديهة يلمفررده ▪

 تعلم ا قران . -البحث عن المعلومات  –تنظيم ال هد  -الوقت 

ــ ادات العقـــــع  :لـــ

ف أمللر يقللوم بللج الفللرد بشللكل متكللرر ودون عنللاع، وحللين أدخلللت الللدول المعاصللرف هللذا العللاد 
المفهللوم إلللى م للال التربيللة وعلللم الللنف ، وقرنتللج بالعقللل وقدراتللج، أنت للت مفهومللًا  ديللدًا، أص وهللو 
اعادات العقل ، و علت من اصهتمام بتلك العادات وتنميتها أحد ا هداف الر يسة للتعليم، وذللك 

إنتاج متعلمين قادرين على استخدام مهاراتهم التفكرية وقدراتهم العقلية بصلورف مسلتمرف فلي بهدف 
 (.42، 2012)سماح يليفهي،  كافة شخون حياتهم

ــ ادات العقـــــوم عـــــمفه  ل: ـــ

د عليللج مللرارًا وتكللرارًا ومواظبللة، والعللادف كللل مللا أعتيللد حتللى صللار  مللا يعتللاد  الفللرد أي يعللوم
 هلللد و معهلللا علللادات، والتفكيلللر عمليلللة ذهنيلللة يمارسلللها الفلللرد بحيويلللة ونشلللاط يفعلللل ملللن  يلللر 

وفاعليللة، ومتللى مللا كللّرر الفللرد تلللك العمليللة وأدمللن ممارسللتها حتللى تصللب  لليللة، عنللد ذلللك تتسللم ى 
 .( 49، 2010سم هة عه ان، (عادف عقلية" 
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لمفتللللوح وقلللد ظهللللر مصلللطل  عللللادات العقللللل مرتبطلللًا بالتهمللللل والتفكيللللر النقلللدي، والعقللللل ا
واستمرارية التعلم والمغامرف وحب اصستطال . وتم استخدامج في التربيلة بدايلة التسلعينات، وارتلبط 

ويللراديا  ببرادف التلميذ على التفكير والتعلم والدافعية، وكان بمثابلة نظريلة لتفسلير التعلليم واللتعلم.
بهنهلا    Costa & Kallick  2003كملا وصلفها كلاًل ملن لرثلر كوسلتا وبينلا كاليلك ا يلل ظ رر

م يث من المهارات والمواقلف والتلميحلات والت لارب الما/لية والميلول التلي يمتلكهلا الفلرد، وتعنلي 
أننللا نف/للل نمطللًا مللن السلللوكيات الفكريللة عللن  يللر  مللن ا نمللاطب ولللذا فهللي تعنللي /للمنيًا صللنع 

 يرهلللا ملللن  ينبغلللي اسلللتخدامها فلللي وقلللت معلللين دون  اختيلللارات أو تفصللليالت حلللول أي ا نملللاط
ا نملللللاط، وتتطللللللب مسلللللتوى علللللال ملللللن المهلللللارف صسلللللتخدام السللللللوكيات بصلللللورف فاعللللللة وتنفيلللللذها 
والمحافظللة عليهللا، وتللدعو العللادف العقليللة فللي ختللام كللل مللرف ي للري فيهللا اسللتخدام هللذ  السلللوكيات 

عراديا التهمل في تهثيرات هذا اصستخدام وتقييمهلا وتعلديلها والتقلدم نحلو تطبيقلات مسلتقبلية، وأن 
  كيلف يتصلرف البشللر عنلدما يسللكون سلللوكًا ذكيلًا فهلي خصللا ص لملا يفعللج النللا  يلل رل تلنرري

ا ذكياع عندما تصلادفهم مشلكالت ص تكلون لهلا حللول ظلاهرف للعيلان بصلورف فوريلة، وتتكلون ملن 
سللتة عشللر عللادف عقليللة هللي  المثللابرف، الللتحكم فللي اصنللدفا  االتهللور ، ا صللغاع بللتفهم وتعللاطف، 

والتواصلل بدقلة وو/لوح، فكير بمرونة، التفكير ما وراع المعرفة االتفكير فلي التفكيلر ، التفكيلر الت
التصللور واصبتكللار والت ديللد، التسللاخل وطللرح المشللكالت، السللعي للدقللة، اصسللتعداد الللدا م لللللتعلم 
، المسللتمر، اصسللت ابة بدهشللة وتسللاخل،  مللع البيانللات باسللتخدام  ميللع الحللوا ، إي للاد الدعابللة

التفكير التبادلي أو التعاوني، تطبي  المعارف الما/ية في مواقف  ديدف، ا قدام على المخلاطر 
 .(183، 1، ج2003آهثه كوستا وب نا كال ك،  (المسخولة

أن عادات العقلل ليسلت شلي ًا يمكلن أن يحصلل عليلج الملتعلم دفعلة واحلدف ، إنملا    ان ويرى الباحث 
وتكللرارًا حتللى تصللب   لل عًا مللن طبيعللة المللتعلم، وأن أف/للل طريقللة    ي للب أن تتمللار  هللذ  العللادات مللراراً 

 .  حكام واتقان هذ  العادات هي أن تمار  في مهام بسيطة، ثم تطب  على مهام أكثر صعوبة 
وتتعللللد العللللادات العقليللللة مللللن المفللللاهيم الحديثللللة نسللللبيًا فللللي م للللال علللللم الللللنف  والتربيللللة 

يون والمختصون فلي تحديلد ماهيتهلا، تبعلًا لمنظلورهم المعاصرف، وقد اختلفت لراع وتو هات التربو 
 وات اهاتهم نحوها وهي كا تي 
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 يالتياه يألول:
يللرى أن العللادات العقليللة نمللط مللن السلللوكيات الذكيللة يقللود المللتعلم إلللى أفعللال، وهللي تتكللون  

كالت  نتي ة صست ابة الفرد إلى أنماط معينة من المشكالت، والتساخصت شريطة أن تكلون حللول المشل 
، ويتفل  هلذا التعريلف ملع  (Perkins, 2001)أو إ ابات التساخصت بحا ة إلى تفكير، وبحث وتهملل  

  بلللهن العلللادات العقليلللة عبلللارف علللن احبلللل  لللليظ  1859-1796مقوللللة المربلللي ا مريكلللي هوريسلللمان ا 
يلة يتوقلف  ن/يف إليج كل يوم خيًطا وفي النهايلة ص يمكننلا أن نقطعلج، وأن التو لج نحلو العلادات العقل 

عللللى اصعتقلللاد بههميلللة العلللادات، واصعتقلللاد بهنهلللا يمكلللن أن تكلللون فلللي قب/لللة اللللذهن، واصعتقلللاد بلللهن  
   (. 11،  2005 وس  قطامى، (ا نسان يستطيع إن ا  ما يتعل  بههدافج  

 يالتياه يلثاني:
يلللرى أن العلللادات العقليلللة تركيبلللة، تت/لللمن صلللنع اختيلللارات حلللول أي ا نملللاط للعمليلللات 

ة التي ينبغلي اسلتخدامها فلي وقلت معلين، عنلد موا هلة مشلكلة ملا أو خبلرف  ديلدف، تتطللب الذهني
 مستوى عاليًا من المهارات صستخدام العمليات الذهنية بصورف فاعلة، وتنفيذها، والمحافظة عليها

.(Feuerstein & Ennis, 1999)   
العلادات العقليلة  حيلث يعرفلان  Costa & Kallickويتف  مع هذا اصت ا  في التعريف 

بهنها  القدرف على التنبخ من خالل التلميحات السياقية بالوقت المناسب صستخدام النمط ا ف/ل، 
وا كفلله مللن العمليللات الذهنيللة مللن  يللر  مللن ا نمللاط عنللد حللل مشللكلة، أو موا هللة خبللرف  ديللدف، 

ير  أو قدرتج على تعديلج و وتقييم الفرد لفاعلية استخدامج لهذا النمط من العمليات الذهنية دون  
 (Costa & Kallick, 2003). التقدم بج نحو تصنيفات مستقلة 

 يالتياه يلثالث:  
يللرى أن العللادات العقليللة هللي الموقللف الللذي يتخللذ  الفللرد بنللاع علللى مبللدأ أو قلليم معينللة، 
حيلللث يلللرى الشلللخص أن تطبيللل  هلللذا الموقلللف مفيلللد أكثلللر ملللن  يلللر  ملللن ا نملللاط، ويتطللللب ذللللك 

مللن المهللارف فللي تطبيلل  السلللوك بفاعليللة والمداومللة عليللج، ومللن هللذا التعريللف يت/لل  أن  مسللتوى
العللادات العقليللة تخكللد ا سلللوب الللذي ينللتث بللج المتعلمللون المعرفللة، ولللي  علللى اسللتذكارهم لهللا أو 

  .(2005) وس  قطامي، وأم مر عموه، إعادف إنتا ها على نمط ساب  
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 :تصنيفات عادات العقل

مهملللة  لللدًا لعلللادات العقلللل للللي  فقلللط املللتالك المعلوملللاتب بلللل معرفلللة كيفيلللة إن السلللمة ال
العمللل عليهللا واسللتخدامها أي/للًا، وهللذا مللا يفتقللر إليللج طالبنللا إذ أنهللم يحتللا ون إلللى اسللتخدام هللذ  

فالعلللادات العقليلللة محلللط اهتملللام الكثيلللر ملللن  .العلللادات فلللي مختللللف النشلللاطات العقليلللة والعمليلللة
سلتخدامها فللي العديلد مللن الدراسلات وا بحللاث التلي قللام بهلا العديللد مللن العلملاع، وظهللر ذللك فللي ا

وقد تنوعت التو هات النظريلة فلي دراسلة علادات العقلل،  الباحثين، وتم تصنيفها بهشكال مختلفة.
تبعللًا لتنللو  نظللرف المختصللين نحوهللا، فظهللرت بللذلك تصللنيفات عللدف، كللان مللن أبر هللا  اتصللنيف 

ذ تصلنيف  National Curriculumهلاج اللوطني البريطلاني ذ تصلنيف المن Danielsدانيال  
 Marzanoتصنيف مار انو  ذ Costa & Kallickذ تصنيف كوستا وكاليك  Hyerlesهيرل 

 ، وال دول التلالي Sizer & Meierوالمسمى بالعادات العقلية المنت ة ذ تصنيف سي ر ومايير 
، كملا أوردتهلا ا دبيلات التربويلة، مثلل  يت/من ملخصًا مو  ًا  بلر  ملا ورد فلي تللك التصلنيفات 

 ، 427-424، 2006 ، اأيمللللللن سللللللعيد، 11-10، 1، ج 2003الرثركوسللللللتا، وبينللللللا كاليللللللك، 
)سرررماح يليفرررهي،   100-99، 2009  و امنلللدور فلللت  ا ، 90-68، 2008امحملللد نوفلللل، 

2011 ،47-48.) 
 العقل عادات  في التصنيفات  أبرز ( 1) جدول

ُمعد 
 التصنيف

 دات العقل من منظور ُمعده تصنيف عا

دانيالز 
Daniels 

 

 قسم عادات العقل إلى أربعة أقسام هي:

 االستقـــالل العقلـــــي.     -3االنفعــال العقلـي.        -1 

 الميل إلى االستقصاء أو االتجاه النقدي.  -4العـدالة العقليــة.         -2

 Hyerleهيرل 

 
 

قسام رئيسية يتفــرم منهــا عــدد مــن العــادات العقليــة الفرعيــة علــى  قسم عادات العقل إلى ثالث أ 

 النحو التالي:  

)مهــارة طــرس اةســئلة، المهــارات العاطفيــة،  :خرائط عمليــات التفكيــر ويتفــرم منهــا -1

 مهارة ما وراء المعرفة، مهارات الحواس المتعددة(.

 ع الخبرة(.العصف الذهني ويتفرم منه: )اإلبدام، حب االستطالم، المرونة، توسي -2

 منظمات الرسوم ويتفرم منها: )المثابرة، التنظيم، الضبط، الدقة(.   -3

كوستا وكاليك 
Costa & 

Kallick 
 

ستة عشر سلوكا  ذكيا  أطلق عليها عادات العقل وهــي تظهــر فــي ســلوك الطالــب فــي أثنــاء 
 عملية التعلم، ويمكن للمعلمين أن يعلموها للطالب، ويالحظوها عليهم وهي: 

الـــــتحكم فـــــي اإلنـــــدفام  -2       ثابرة.                      الم -1
    )التهور(.

    .      اإلصغاء بفهم وتعاطف -3
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           السعي للدقة                              -6             .التفكير حول التفكير -5                    التفكير بمرونة. -4
ــرس  -7 ــا ل وطـــــــ التســـــــ

       .              المشكالت
تطبيق المعرفة السابقة فـي  -8

      مواقف جديدة
جمـــع البيانـــات باســـتخدام  -9

        جميع الحواس.
التفكيـــر والتواصـــل بدقـــة  -10

             ووضوس.
ــار  -12 إيجاد الدعابة. -11 ــور واالبتكـــــ التصـــــ

 والتجديد.   
ــادلي أو ا -14                                                      االستجابة بدهشة وتسا ل.  -13 ــر التبـــــ لتفكيـــــ

                                                        التعاوني.
اإلقـــدام علـــى المخـــاطر  -15

 المس ولة.
ــتعلم  -16 ــدائم للـ ــتعداد الـ االسـ

 المستمر
  

 

مارزانو 
Marzano 

 

لتنظيم الذاتي ويتفرم منه: )إدراك التفكير الذاتي، التخطيط، إدراك المصادر الالزمة،  -1

 ية تجاه التغذية الراجعة، تقييم فاعلية العمل(.الحساس

التفكير الناقد ويتفرم منه: )االلتزام بالبحث عن الدقة، البحث عــن الوضــوس، االنفتــاس  -2

 العقلي، مقاومة التهور، اتخاذ المواقف والدفام عنها، الحساسية تجاه اآلخرين(.

توســيع حــدود المعرفــة    التفكيــر اإلبــداعي ويتفــرم منــه: )االنخــراط بقــوة فــي المهمــات،  -3

والقدرات، توليد معايير التقييم الخاصــة والثقــة بهــا والمحافظــة عليهــا، توليــد طــرق جديــدة  

 للنظر خارج نطاق المعايير السائدة. 

 سيزر وماير
Sizer-Meier 

 

 التواصل.   -2 التعبير عن وجهات النظر.   -1

      االلتزام.        -4   التحليل.                               -3

 التواضع.  -6  التخيل.                                 -5

  البهجة واالستمتام -8 التعاطف.                                 -7

ويلمرررتفحق ل ائمرررر يلتفرررم ماا يلسررراب ر  بحرررً مرررا أكررردا عظ ررره يألدب ررراا يلتهبو رررر،  
 من ح ث: 

 اصهتمام بم ال دراسة عادات العقل وكثرف الباحثين فيج. ▪
تشابج الكبير في م/مون تلك التصنيفات، بالر م ملن التفلاوت واصخلتالف فلي منظلور ال ▪

 وتو ج القا مين بها، وصسيما في المسميات العامة.
أن تلك التصنيفات، ما هي إص نتا ث ل هود بحثية  ير منتهية، وهي قابللة للتطلوير فلي  ▪

 /وع ا بحاث التربوية المست دف.

بلل  بلعلادات العقلل ليسلت نها يلة Costa & Kallickا ملة من ال/لروري التنويلج بلهن ق ▪
 هي قابلة لل يادف في /وع نتا ث البحوث العلمية.
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 العقل: عادات  وصف 

 فيمللا يلللي اسللتعرات لكللل عللادف مللن عللادات العقللل بمللا تت/للمنج مللن معنللى، ومللا تحتا للج 
 مللللللن مهللللللارات لتحقيلللللل  كللللللل عللللللادف، وتنظلللللليم العمليللللللات الفكريللللللة كمللللللا أشللللللار إليهللللللا كللللللل مللللللن

 (Costa & Kallick, 2003). 
لعادات العقل،  (Costa & Kallick, 2003تفن   )على البحث الحالي  وقد اعتمد 

 نج يشتمل على معظلم عناصلر اللرخى ا خلرى لعلادات العقلل وملن أكثلر التصلنيفات إقناعلًا فلي 
ملن  يلر   شرح وتفسير وتطبي  العادات العقلية، وبسبب اعتماد  على نتا ث دراسات بحثيلة أكثلر

ملللن التصلللنيفات المتعلللددف التلللي سلللبقتج، ويتعلللد منظلللورًا عقليلللًا  ديلللدًا يلللدرك ويلللدمث ويفهلللم طبيعلللة 
)محمرد نوفررل، مكونلات اللدما ، ويقلدم رخيللة لللذكاع ويلدعم نظريلة الللذكاعات المتعلددف، كملا أشللار 

2008 ،90.)  
ا بحلاث من خالل دراستهما لنتلا ث  Costa & Kallick  2003وقد توصل العالمان ا

عللادف عقليللة، تقللود مللن امتلكهللا إلللى أفعللال إنتا يللة مثمللرف، وهللي مو عللة علللى  (16) السلابقة إلللى
  انبي الدما  وفقًا للشكل التالي 
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 الدماغ  لجانبي وفق ا  وكاليك لكوستا العقل عادات  ( تصنيف1رقم )  شكل

 النحو التالي    أن تلك العادات مو عة على  انبي الدما  على  1ويت/  من الشكل رقم ا 
  علللادات عقليلللة مختصلللة بال انلللب ا يسلللر ملللن اللللدما ، ونسلللبتها ملللن العلللدد الكللللي 7ا ▪

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

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

 انالباحثل  اقامل حيلث  (Costa & Kallick, 2003تفن   )عللى  انوقد اعتمد الباحث
م موعلللة ملللن ا نشلللطة التعليميلللة، والتلللي ملللن خاللهلللا باختيلللار سلللت علللادات عقليلللة يبنلللي عليهلللا 

 يلمثابهة، يلتفك ه بمهونر، يلتفك ه حول ، وتمثلت هذ  العادات فلي تكتسب الطالب هذ  العادات 
يلتفك رره، يلتفرروه ويالبتكرراه ويلتيد ررد، تطب ررق يلملهفررر يلسرراب ر فرري مويقرر  يد رردة، يالسررتلديد 

وعلللادف التفكيلللر بمرونلللة، وعلللادف ، التصلللور واصبتكلللار والت ديلللد ، حيلللث أن يلرررديئ  لظرررتلظ  يلمسرررتمه
ي طبي  المعارف السابقة في مواقف  ديدف ملن العلادات العقليلة التل تالتفكير حول التفكير، وعادف 

تقع في النصف ا يمن من الدما  أو مايطل  عليج بالدما  ا بداعي، أملا علادف المثلابرف، وعلادف 
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اصستعداد الدا م للتعلم المستمر من العادات العقلية التلي تقلع فلي النصلف ا يسلر ملن اللدما  أو 
 مايطل  عليج بالدما  ا كاديمي.

 ث هللي ا كثللر ارتباطللًا بالمتغيرالتللابعأن هللذ  العللادات المحللددف بهللذا البحلل  انويللرى الباحثلل 
في البحث، وا كثر مالعمة للموقف التعليمي داخل الغرفة الصلفية، وذللك ملن أ لل توظيفهلا فلي 

 ذاتيًا. تنمية مهارات التعلم المنظم
 وف ما  ظي وففا  مويزي  لكل عادة من يللاديا يلم كوهة في يلشكل يلسابق:

 :Persistingيلمثابهة  -1

هللللي التمسللللك بالمهمللللة حتللللى لللللو كنللللت تريللللد و مثللللابرف قا مللللة العللللادات العقليللللة، تتصللللدر ال
وحيلللث أشلللارا أن المثللابرف هلللي قلللدرف الفلللرد علللى مواصللللة العملللل والمهلللام واسلللتخدامج  اصستسللالمب

تشكيلة ملن اصسلتراتي يات لحلل المشلكالت بطريقلة منظملة ومنه يلة والتلي تظهلر للدى الفلرد ملن 
  (.96، 1، ج2003)آهثه كوستا، وب نا كال ك، ذلك خالل ا قوال التي تدل على 

 :Managing Impulsivity )يلت وه( يلتحك  في يالندفاع -2

التفكيللللر قبللللل الفعللللل"، وهللللي "أن يمتلللللك الفللللرد القللللدرف علللللى التللللهني والتفكيللللر وا صللللغاع  
 للتعليملللات قبلللل أن يبلللدأ بالمهملللة وفهلللم التو يهلللات وتطلللوير اصسلللتراتي يات للتعاملللل ملللع المهملللة
والقدرف على و/ع خطة وقبول اصقتراحات لتحسين ا داع واصستما  لو هات النظر والتي تظهر 

  (.96، 1، ج2003)آهثه كوستا، وب نا كال ك، من لدى الفرد من خالل ا قوال الدالة عليها " 
 :Listening with Understanding and Empathy يإلفغاء بتف   وتلاط  -3

مشللاعر ا خللرين واصهتمللام بهللا. وأكللدا علللى أن قللدرف الشللخص  مختصللة بتحسلل  ه عللادف
علللى ا صللغاع إلللى شللخص لخللر اأي التعللاطف مللع و هللة نظللر الشللخص ا خللر وفهمهللا  تمثللل 
أحد أشكال السلوك الذكي، وأن قدرف الفلرد عللى ا صلغاع التلام، تعنلي قدرتلج عللى دراسلة وتحليلل 

  .(23، 1، ج2003، آهثه كوستا، وب نا كال كالمعاني بين السطور ا
  Thinking Flexibility:يلتفك ه بمهونر -4

قدرف الفرد على التفكير ببدا ل وخيارات وحلول وو هات نظر متعددف ومختلفة مع طالقة 
في الحديث وقابلية للتكيف مع المواقف المختلفة التي تعرت عليج وتت/  على الفرد من خالل 

 .(45، 2، ج2003ب نا كال ك، )آهثه كوستا، و ا قوال الدالة عليها 
 Thinking about your Thinking (Metacognition):يلتفك ه حول يلتفك ه  -5
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يعنلللي قلللدرتنا عللللى معرفلللة حلللدود ملللا نعلللرف وملللا ص نعلللرف، فنصلللب  بلللذلك أكثلللر إدراكلللًا 
طلة  فعالنا، ولتهثيرها على ا خرين والبي ة، وهي أي/ًا قدرف الفرد على ذكر الخطوات الال مة لخ

عملج ووصف ما يعرف وما يحتاج لمعرفتج والقدرف على تقييم كفاعف خطتلج، وتسلاعد  فلي مهمتلج 
، 2003)آهثه كوستا، وب نا كال ك، وشرح استراتي ياتج في صنع القرار وتخطيط اصستراتي يات 

 (.96-26، 1ج
 Striving For Accuracy: )يلكفاح من أيل يلدقر( يلسلي لظدقر -6

الكمال وا ناقة والحرفية وتفحص المعلومات للتهكد من صحتها ومرا عة العمل من أ ل 
متطلبات المهام وتفحص ما تم ان لا   والتهكلد ملن أن العملل يتفل  ملع المعلايير ومرا علة القواعلد 

 .(96، 1، ج2003آهثه كوستا، وب نا كال ك، التي ينبغي اصلت ام بها" ا
 Questioning and Posing Problems: يلتساؤل وطهح يلمشكبا -7

قللدرف الفللرد علللى طللرح ا سلل لة وتوليللد عللدد مللن البللدا ل لحللل المشللكالت عنللدما تحللدتث أو 
عندما ًتعلرت عليلج ملن خلالل الحصلول عللى معلوملات ملن مصلادر متعلددف والقلدرف عللى اتخلاذ 
 القللرار، أن صلليا ة المشللكلة فللي العللادف، أكثللر أهميللة مللن حلهللا، ذلللك  ن الحللل قللد يكللون م للرد 
مهارف ريا/ية أو ت ريبية. أما القدرف على طرح أس لة واحتماصت  ديدف، أو التمعن في مشكالت 
قديمة من  اوية  ديدف، فهو يتطلب خياًص خالقًا، ويبشر بتقدم حقيقي في المهارات العقلية، وملن 

عادف بنا هلا ستا، وب نرا )آهثه كو  هنا يتو ب علينا أن نعلم الطلبة فن التساخل وطرح المشكالت وا 
 (.28، 1، ج2003كال ك، 

 Applying past knowledge to newتطب رق يلملهفرر يلسراب ر فري مويقر  يد ردة -8

Situation: 

قدرف الفرد على استخالص المعنى من ت ربة ما والسير قدمًا ومن ثم تطبيقج على و/ع 
يفهللا فللي  ميللع منللاحي  ديللد والللربط بللين فكللرتين مختلفتللين، وقللدرف الفللرد علللى نقللل المهللارف وتوظ

 . (29، 1، ج2003)آهثه كوستا، وب نا كال ك، حياتج 
 Thinking and Communicating with Clarityيلتفك ه ويلتويفل بدقر ووضوح -9

and Precision: 
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قدرف الفرد على توصيل ما يريد بدقة سواع كان ذلك كتابيًا أو شلفويًا مسلتخدمًا لغلة دقيقلة 
ت الر يسللية وتمييللل  التشللابهات واصختالفلللات، والقللدرف عللللى صلللنع لوصللف أعملللال وتحديللد الصلللفا

قللرارات أكثللر شللمولية، والدقللة حيللال ا فعللال، والقللدرف علللى اسللتخدام مصللطلحات محللددف واصبتعللاد 
علللن ا فلللراد فلللي التعمللليم ودعلللم فر/لللياتهم ببيانلللات مقبوللللة. وأن اللغلللة والتفكيلللر أملللران متال ملللان 

بع/لللهما اللللبعت، فهملللا كو هلللان لعمللللة واحلللدف وهلللذا ملللا أكلللد   وهريلللًا، وص يمكلللن فصللللهما علللن 
)آهثرره كوسررتا، وب نررا الفيلسللوف الشللهير "فللولتير" بقولللج  "إذا أرادت أن تحللاورني فحللدد مفاهيمللك" 

 (.89، 2، ج30، 1، ج2003كال ك، 
 Gathering data through all theيمررع يلب انرراا باسررتددي  يم ررع يلحرروي  -10

senses: 

مكللن ملللن الفلللرص صسللتخدام الحلللوا  مثلللل البصللر، السلللمع، اللمللل ، إتاحللة أكبلللر علللدد م
الحركللة، الشللم، التللذو ، والشللعور فللي  يللادف عللدد الحللوا  المنشللطة ص ديللاد الللتعلم، وتتعللد الحللوا  
قنلللوات اللللدما  لللللتعلم ب فقلللد و/للل  أن  ميلللع خبلللرات المعرفلللة تلللدخل إللللى اللللدما  عبلللر مسلللارات 

م ذ التذو  ذاللم  ، وأن ا فراد الذين يتمتعون بمسارات حواسنا المتعددف االبصر ذ السمع ذ الش
حسية مفتوحة ويقظة وحلادف، يسلتوعبون معلوملات ملن البي لة، أكثلر مملا يسلتوعب ذوو المسلارات 

مخافلة أن تتسل  يديلج أو  - الذابلة أو الكسولة، وهذا ما ي علل الملتعلم اللذي يخشلى لمل  ا شلياع
)آهثه  ر /ي  من اصستراتي يات الحسية لحل المشكالت يعمل في إطا -مالبسج وما شابج ذلك 
 .(31، 1، ج2003كوستا، وب نا كال ك، 

 Creating, imaging and innovating:يلتفوه ويالبتكاه ويلتيد د  -11

قللللدرف الفللللرد علللللى تصللللور نفسللللج فللللي أدوار مختلفللللة، ومواقللللف متنوعللللة وتقمصللللج ا دوار 
القلللدرف عللللى التعبيلللر علللن أفكلللار ا خلللرين وطرحهلللا والحللللول البديللللة، والتفكيلللر ملللن علللدف  وايلللا، و 

نهلاع العملل المطللوب،  ومناقشتها وتبنيها، والتفكير بهفكار  يلر عاديلة، والمواظبلة عللى المهملة وا 
ثللارف ا سلل لة التوليديللة مثللل اأي  وعلللى  عللل اسللتراتي يات العصللف الللذهني ورسللم خللرا ط العقللل وا 

ت للل أ ملللن أي مو/لللو ، يعملللل عللللى مسلللاعدف  رفلللة فلللي بيتلللك هلللي ا كثلللر سلللعادف ؟   للل ع ص ي
المتعلملين علللى أن يرتقللوا بتفكيللرهم، ويفكللروا خللارج الصللندو ، ويحللرروا إمكانللات ا بللدا  الكامنللة 

 .(93-32، 1، ج2003)آهثه كوستا، وب نا كال ك، لديهم 
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 Responding with Wonderment and Awe:يالستيابر بدمشر وهمبر  -12

ن الطللالب . إاقف والت للارب التللي يكتنفهللا الغمللوت واصبهللامالقللدرف علللى اصسللتمتا  بللالمو 
الذين يمتلكون هذ  العادف، لديهم حب كبير لالستطال ، والتواصل مع العالم من حولهم، يتهملون 
فللي تشللكيالتج المدهشللة، ويشللعرون باصنبهللار، ويحسللون بالبسللاطة المنطقيللة فللي طبيعللة ا شللياع 

أنلا أسلتطيع حلل المشلكلة   ، بلل ي/ليفون إليهملا موقلف اأنلا وبتمي ها، وص يكتفون بتبني موقف ا
أسلللتمتع بحلهلللا    وت لللدهم يسلللعون إللللى المشلللكالت وليقلللدموا تللللك الحللللول لألخلللرين، ويبته لللون 
 لتملكهم من و/ع المع/الت وا حا ي التي قد تكون لدى ا خرين، ويستمتعون ببي اد حلولها

 (.33، 1، ج2003)آهثه كوستا، وب نا كال ك، 
 Taking responsible risks: يإلقدي  عظى مداطه مسؤولر -13

اصسلللتعداد لت ربلللة اسلللتراتي يات وأسلللاليب وأفكلللار  ديلللدف واكتشلللاف وسلللا ط فنيلللة بسلللبب 
الت ريللب واختبللار فر/للية  ديللد حتللى لللو كللان الشللك حيالهللا واسللتغالل الفللرص لموا هللة التحللدي 

ى كشف الغموت الذي يحليط بمشلكلة الذي تفر/ج عملية حل المشكالت. كما تعني  "القدرف عل
ما، كما أن الملتعلم فلي هلذ  العلادف يبلدي سللوك المخلاطرف حينملا يشلعر با ملان، وهلو يقلدح  نلاد 

، 2003)آهثره كوسرتا، وب نرا كال رك ،  أفكار ، ويقدم عالقات  ديلدف، ويشلارك فلي أفكلار أصللية"
 .(34-35، 1ج
 Finding Humour: إ ياد يلدعابر -14

تقلديم نملاذج ملن السللوكيات التلي تلدعو عللى السلرور والمتعلة وال/لحك  قدرف الفلرد عللى
مللن خللالل الللتعلم مللن حللاصت مللن عللدم التطللاب  والمفارقللات والثغللرات وامللتالك القللدرف علللى تفهللم 

 (.98، 2، ج2003)آهثه كوستا، وب نا كال ك، البه ة والسرور 
 Thinking Interdependently: يلتفك ه يلتبادلي أو يلتلاوني -15

قدرف الفرد على تبرير ا فكار واختيار مدى صالحية اسلتراتي يات الحللول وتقبلل التغذيلة 
أهللللم  مللللن الرا علللة والتفاعللللل والتعللللاون والعمللللل /للللمن م موعللللات والمسللللاهمة فللللي المهمللللة، لعللللل

. التو يهات في عصر ما بعد الصناعة هو المقدرف المت ايدف عللى التفكيلر باصتسلا  ملع ا خلرين
 –فللي الغالللب  –الت أصللب  حاليللًا علللى در للة عاليللة مللن التعقيللد، لدر للة أص أحللد حللل المشللك نإ
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يسللتطيع أن يقللوم بللج لوحللد ، ا مللر الللذي يحللتم أن يكللون الفللرد أكثللر تواصللاًل مللع ا خللرين وأكثللر 
، 2007؛ عظي وطفر، 77، 2، ج2003)آهثه كوستا، وب نا كال ك، حساسية ت ا  احتيا اتهم 

 (. 89، 2008ومحمد نوفل،  9
 Remaining open to continuous learning:يالستلديد يلديئ  لظتلظ  يلمستمه  -16

قللدرف الفللرد علللى الللتعلم المسللتمر وامللتالك الثقللة وحللب اصسللتطال  والبحللث المتواصللل لطللر   
 (. 75،  1، ج 2003)آهثه كوستا، وب نا كال ك، أف/ل من أ ل التحسين والتعديل وتحسين الذات 

للاديا يلل ل يلسرتر عشره، تيرده يإلشراهة إلرى مرا أكردا عظ ره  وفي دتا  م ي يلوف 
 ملً  يألدب اا يلتهبو ر يلمدتفر في دهيسر عاديا يلل ل، من ح ث:

أن تللللللك العلللللادات أو السللللللوكيات الذكيلللللة  يلللللر مقتصلللللرف عللللللى ف لللللة معينلللللة ملللللن العلملللللاع أو  ▪
 .المهندسين ومن شابههمب بل هي عامة ل ميع ا فراد في شتى مناحي الحياف

  Costa & Kallick (2003)إن تللك العلادات متداخللة فيملا بينهلا، وهلذا أكلد  كللل ملن  ▪
بقولهمللا  أن العديللد مللن العللادات تت مللع بصللورف طبيعيللة كللالعنقود، وعنللدما تنظللر يللتمعن فللي 
المخشللرات الخاصللة بعللادف معينللة ت للد نفسللك بحا للة للنظللر فللي عللادات أخللرى مرتبطللة بهللا، 

صبللد أن يسللتفيدوا مللن معللارفهم السللابقة ويطبقللون تلللك المعللارف فللي فمللثاًل الطللالب المثللابرون 
 .(2، 3، ج2003)آهثه كوستا، وب نا كال ك، حل مشاكل  ديدف ،.... وهكذا 

أصللب  هللدفًا منشللودًا مللن  –بشللمولها وتنوعهللا  –إن إكسللاب المتعلمللين لتلللك العللادات العقليللة  ▪
 أيملن وهلذا ملا أكلد كلل ملن العولملة قبل العديد من المخسسات التعليميلة، ص سليما فلي عصلر

عللللى أن املللتالك الملللتعلم لتللللك العلللادات، ينملللي   2009ا و منلللدور فلللت  ا   2006ا سلللعيد 
وعيج الفكري، ويمّكنج من التعامل مع المتناق/ات الفكرية والعلمية وا خالقيلة فلي الم تملع، 

تثلللار حوللللج، ذللللك  نلللج بشلللكل إي لللابي وفعلللال، دون أن يتلللهثر بلللا راع السللللبية التلللي تقلللال أو 
أ مرن بامتالكها، يكون قادرًا على م ج قدرات التفكير الناقد وا بلداعي، ليصلل  ف/لل أداع ا

 (.101، 2009( و )مندوه فتح يهلل، 431، 2006سل د، 

 أهمية تنمية عادات العقل:

 :أمم ر تنم ر عاديا يلل ل في أن ا تساعد عظىتهيع 
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م  ▪ أي خبلللرف يحتا هللا التالميللذ فلللي المسللتقبل، وملللن ثللم فهلللي تنميللة المهللارات العقليلللة وتعلللّ
 تخدي إلى فهم أف/ل للعالم من حولهم.

 اكتساب المتعلم العادات المفيدف لج في الحياف كالمثابرف والمرونة والتواصل النا  . ▪

 تنظيم عملية التعلم وتو هها. ▪

  .التعلم بكفاعف مع مواقف الحياف اليومية ▪

 لموقف الذي يمر بج التلميذ.اختيار ا  راع المناسب ل ▪
أف/لل  التعامل مع المعلومات من مصادرها المختلفة بصورف  يدف سلعيًا وراع تحقيل  مسلتوى   ▪

 (.  464،  2006أ من سل د، من إدراك وفهم، وتميي  لتلك المعلومات وا فادف منها ا 

أهميلة  علن  Costa (2000)  1998ملار انو ولخلرون ا ومن خالل ذلك أي/لًا أ/لاف
 ت العقل عادا

تشللل يع الملللتعلم عللللى املللتالك ا رادف ت لللا  اسلللتخدام القلللدرات والمهلللارات العقليلللة فلللي  ميلللع   ▪
 ا نشطة التعليمية والحياتية، حتى يصب  التفكير لدى المتعلم عادف ص يمل من ممارستها.  

إكساب المتعلمين القدرف على م ج قدرات التفكير الناقد وا بداعي والتنظليم للوصلول إللى  ▪
 ف/ل أداع.أ

 إتاحة الفرصة للمتعلم لرخية مسار تفكير . ▪

مسللاعدف المللتعلم علللى التخطلليط بدقللة فللي /للوع متطلبللات المهمللة التللي يقللوم بهللا، ووفلل   ▪
  .معايير ي/عها بنفسج لتقييم أدا ج في /و ها

إ/فاع  و من المتعة على التعلمب حيث إن لكل متعلم أن يفكر بطريقتلج الخاصلة مهملا  ▪
يلللللر مهلوفلللللة للللللدى ا خلللللرينب با /لللللافة إللللللى مشلللللاركة بلللللاقي التالميلللللذ كانلللللت  ريبلللللة و 
  .استخدمها  نهاع مهمتجباصستراتي ية التي 

تدريب المتعلم على تحمل المسخولية حيث يطرح المعلم عددًا من المهام، ويتي  الفرصلة  ▪
 للمتعلمين  داع المهام التي تعودوا على أدا ها عقليًا.

 -علادف  -ال/لعيفة تلخدي العقليلة في كل شيع نعمللج، والعلادات  عاداتنا العقلية تخثر إن
الطلر  التلي يمكلن  المهلارف أو القلدرف، وأن أف/لل إلى تعلم /عيف بغت النظر علن مسلتوانا فلي

 التعليميلة التلي التالميلذ للعلادات العقليللة هلو تهي لة المواقلف، وا نشللطة اسلتخدامها فلي اكتسلاب 
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ال ديدف التي يمكلن  التفكير المختلفة للتوصل إلى المعلومات  تتطلب من التالميذ ممارسة مهارات 
 .(1998، ماهزينو وآدهون) توظيفها، واستخدامها في مواقف ومشكالت حياتية

 طرق اكتساب الطالب لبعض عادات العقل:

المختلفللة، لتللدريب التالميللذ  الفرصللة لممارسللة مهللارات التفكيللر يتللي تنللو  ا نشللطة التعليميللة،  -1
 .العقلية المطلوب التدريب عليها وصقل المفاهيم واكتساب العادات على تعمي  

كاسلللللتخدام  تلللللدريب التالميلللللذ فلللللي مواقلللللف اللللللتعلم المختلفلللللة عللللللى ممارسلللللة العلللللادات العقليلللللة -2
واصنلللدفا  فلللي إصلللدار  ، والمثلللابرف، وعلللدم التهلللور،فالمعلوملللات السلللابقة فلللي المواقلللف ال ديلللد 
التبللادلي، والتسللاخل واصستفسللار عللن   للج فللي التفكيللرا حكللام، واتخللاذ القللرارات، ومشللاركة  مال

 .المعلومات  ير المعروفة لديج

 علللللللللرت مواقلللللللللف خاصلللللللللة بلللللللللالمتعلم مرتبطلللللللللة بطبيعلللللللللة م تمعلللللللللة، وحياتلللللللللج، ومشلللللللللكالتج -3

 الدراسلللللللية، حيللللللللث تعتبللللللللر المشللللللللكالت اص تماعيلللللللة والشخصللللللللية أداف مهمللللللللة مللللللللن ا دوات 

 تلللللللللك العللللللللادات المرتبطللللللللة ا ساسللللللللية فللللللللي تنميللللللللة، وتع يلللللللل  العللللللللادات العقليللللللللة، خاصللللللللة

 .بالحا ات العامة مثل الحا ة لألمان والتواف  اص تماعي

 عللللللرت المفللللللاهيم وا فكللللللار الر يسللللللية للمو/للللللو  فللللللي البدايللللللة فللللللي صللللللورف خللللللرا ط معرفيللللللة -4

 .أو مخططات هرمية، أو صور، أو رسوم بحيث تبر  هذ  ا فكار والمفاهيم بو/وح

ومشلاركتج الفعاللة فلي  م عللى تهكيلد إي ابيلة الملتعلمصيا ة مهام تعليمية وأنشطة تعليمية تقو  -5
 ها.تحقيق الموقف التعليمي لتحقي  ا هداف التعليمية المراد 

إلللى التالميللذ،  هللي تقللديمها العقليللة، ن أف/للل طريقللة صكتسللاب وتنميللة العللادات ويللذكر إ
 osta & (Cمواقلف أكثلر تعقيلًدا وممارسلتهم لهلا فلي مهملات تمهيديلة بسليطة، ثلم تطبيقهلا عللى

Lowery, 1991).  
ن   ااسللللللللتخدام مثللللللللل فللللللللي تنميللللللللة العللللللللادات العقليللللللللة ا نشللللللللطة التعليميللللللللةاسللللللللتخدام وا 

 مواقلللف وأحلللداث ملللرت عللللى بعلللت الشخصللليات وعر/لللها عللللى التالميلللذ، واسلللتخدام القصلللص 

 المعبللللللرف عللللللن حيللللللاف الشخصلللللليات العلميللللللة، واص تماعيللللللة فللللللي الم تمللللللع، وعللللللرت المشللللللكالت 

 وطللللللللرح ا سلللللللل لة، والمناقشللللللللات بمخلللللللللف صللللللللورها ف المللللللللتعلم،اص تماعيللللللللة التللللللللي تملللللللل  حيللللللللا

، تساهم كثيرًا في اكتساب الطالب لبعت عادات العقل، مثل المثلابرف والتفكيلر الثنا ية وال ماعية
بمرونلللة والتفكيلللر ملللا وراع المعرفلللي والتصلللور واصبتكلللار والت ديلللد وتخلللل  للللديهم اصسلللتعداد اللللدا م 
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السللابقة فللي مواقللف  ديللدف، وكلهللا عللادات نسللتطيع مللن خاللهللا للللتعلم المسللتمر وتطبيلل  المعرفللة 
 تنمية مهارات التعلم المنظم لديهم. 

ولقللد اقتللرح امللار انو  أن يسللتخدم المعلللم بعللت المهللام التعليميللة لتللدريب التالميللذ علللى 
اصسلللتخدام ذي المعنلللى للمعرفلللة ملللع /لللرورف أن تكلللون المهلللام التعليميلللة ذات بعلللد وظيفلللي للللدى 

با /افة إلى /رورف مشاركة التالميذ في بناع هذ  المهام، كهن يحدد ا س لة باصشتراك التلميذ، 
ملع المعللم، ويسلعى المعللم للحصلول عللى إ ابلات عنهلا فلي المو/لوعات التلي يدرسلها، كلم أكللد 
املار انو  /لرورف مراعلاف المعللم للبعت ا داعات التاليلة عنلد اسلتخدامج لهلذ  اصسلتراتي ية مثلل  

 وهي (، 1998نو، وآده ن )ماهزي
 تقديم وصف دقي  لخطوات أداع المهمة. ▪
 إتاحة الفرصة للمتعلمين   راع الت ارب وا نشطة في م موعات متعاونة. ▪
 مناقشة المتعلمين في مراحل المهمة ونتا  ها ▪
 المساهمة في تعديل طر  المهمة وقت ال/رورف. ▪
 مرف أخرى والتفكير مرف أخرى في نتا  ها. إتاحة الفرصة للمتعلمين بب راع الت ارب وا نشطة  ▪

مطلللب  باسللتخدام ا نشللطة التعليميللة عللادات العقللل اكتسللاب الطللالب يتبلين ممللا سللب  أن 
مطلللب المللنظم ذاتيللًا علم تمهللارات اللل  تنميللةذو أهميلة بالغللة فللي المراحللل العمريللة  ميعهللا، كمللا أن 

تكنولو ي السلريع ولحلل المشلكالت في القرن الحادي والعشرين، وذلك لمواكبة التطور ال /روري
، وتهتي هذ  الدراسة لتقصي أثر اسلتخدام لثانويةواتخاذ القرارات الصا بة، خاصة لطلبة المرحلة ا

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

 :التعلم المنظم ذاتيا  

ال كلللان سلللببًا فلللي ّّ بمو/لللو  اللللتعّلم الدراسلللي الفللع بلللهن اصهتملللام المت ايللد  انيعتقللد الباحثللل 
المنّظم ذاتيًا في ا وساط العلمية والبحثية خصوصًا في عللم اللنف  التربلوي. ا ملر ظهور التعّلم 

د هللدف العمليللة  الللذي أنللتث ن عللة قويللة نحللو اصهتمللام بتنميللة الشخصللية المتكاملللة للطالللب، فلللم يعللت
لمعلارف والحقلا  ب بلل ت لاو  ذللك إللى تنميلة قلدراتهم عللى التربوية يقتصر على إكساب الطلبة ا

التفكير والتحليل واكتساب مهارات عقلية عليا للتعامل مع المعلومات والمعلارف المسلت دف بكفلاعف 
د ا سلللوب التقليللدي للتربيللة القللا م علللى م للرد تلقللي الطالللب للمعلومللات وحفظهللا  وفاعليللة. فلللم يعللت
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صللر الللذي نعيشللج ا ن وهللو عصللر اصنف للار المعرفللي والللذي بغللرت اصمتحللان يناسللب هللذا الع
 يفرت علينا أسلوبًا  ديدًا يقوم على مساعدف الطالب على أن يكون مستقاًل ويعلم نفسج.

ولللذلك ركللّ  الكثيللر مللن البللاحثين فللي العقللدين ا خيللرين علللى العمليللات الذاتيللة التللي يقللوم 
لعلللم، وعلللى العوامللل التللي تسللاعد فللي تحسللين بهللا المتعلمللون طواعيللة لتنظلليم المعرفللة وتحصلليل ا

ا داع ا كللاديمي للمللتعلم، ونللتث عللن تلللك ال هللود مللا اصللطل  علللى تسللميتج بللالتعلم المللنظم ذاتيللًا 
Zimmerman, 1989, 329)). 

 مفهوم التعلم المنظم ذاتيا  

 تشابهت المسميات االتنظيم الذاتي للتعلم واللتعلم الملنظم ذاتيلًا  عللى حسلب توظيلف كلل
حسللب رأي  –منهمللا فللي الدراسللات والبحللوث، وص يو للد اخللتالف بينهمللا فللي التوظيللف والتعريللف 

فمهارات التنظليم اللذاتي لللتعلم هلي مهلارات اللتعلم الملنظم ذاتيلًا، وسلوف يقتصلر هلذا  - انالباحث
 على ذكر مصطل  التعلم المنظم ذاتيًا.  البحث الحالي
أخلللذ ينملللو بصلللورف ملفتلللة لالنتبلللا  خلللالل السلللنوات    البحلللث فلللي م لللال اللللتعلم الملللنظم ذاتيلللاً   إن 

القليلة الما/ية، ويتعد التعلرف عللى المعنلى اللدقي  لهلذا المفهلوم محلور اصهتملام للدى أي باحلث يريلد  
أن يتعرف على أي م ال أو مفهوم علمي يوفر لج إطارًا  يلدًا ل/لبط حركلة بحثلج، ولقلد وا لج م لال  

شلهن أي م لال لخلر، المشلكلة الخاصلة بلالتعريف، والو/لع اللدقي   التعلم المنظم ذاتيلًا شلهنج فلي ذللك  
 (. Yang, 2005, 162)  لألنماط السلوكية المختلفة لدى ا فراد ذوي التعلم المنظم ذاتياً 

 أهمية التعلم المنظم ذاتيا  

شهد العقد ا خير من القرن العشرين ثورف كبيلرف فلي م لال المعلوملات،  يلرت كثيلرًا ملن 
لعللللل أهللللم مللللا يميلللل  هللللذ  الثللللورف المعلوماتيللللة ظهللللور التقنيللللات ال ديللللدف فللللي معال للللة المفللللاهيم، و 

المعلومللات وتخ ينهللا، وكللذلك ظهللور الحواسلليب العمالقللة وشللبكات ا نترنللت ب ونتي للة لللذلك شللهد 
العالم تطلورًا فلي مختللف الم لاصت التربويلة وملن /لمنها م لال اللتعلم والتعلليمب فقلد أصلب  للدى 

 لة من المعلومات ص يمكن  ي فلرد أن يللم بهلا مهملا كانلت قدراتلج ب وللذا بلدأ ا نسان كميات ها
اصهتمللام ينصللب علللى دور فعللال ونشللط للمللتعلم، يمكللن لللج مللن خاللللج معال للة هللذ  المعلومللات 
وتنظيمها، ويمّكنج من اسلتر اعها وفهمهلا ملن خلالل تنظليم اللتعلم وتنظليم اللذات، ولكلي ص يبقلى 

 للمعلومات.فقط متلقيًا سلبيًا 
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وتكمن أهمية التعلم المنظم ذاتيًا أي/ًا في وظيفتج الفعاللة وا ساسلية فلي م لال التربيلة والتلي  
تع ي إلى كونج يسلاعد عللى تنميلة مهلارات اللتعلم ملدى الحيلاف، واللذي يعلدا ملن أهلم ا هلداف التربويلة  

 عملية التعلم.   الحالية، وذلك لتركي   على شخصية المتعلم بوصفج مشارك نشط وفعال في 
تكلوينهم، فلالمتعلم  إللى يسلعى اللذين الطلالب  نلو  فلي ذاتيلاً  الملنظم اللتعلم أهميلة كملا تكملن

اللذاتي،   دا لج ومراقبلة معنلى ذا اللتعلم  علل ملن بمسلخوليتج اللوعي م يلدًا ملن يظهلر ذاتيلاً  الملنظم
 واصسلتمتا  فلي هتهلاموا  فلي ير لب  تحلديات  باعتبارهلا التعليميلة والمهارات  المشكالت  إلى وينظر

ا المنظم التعلم إن خاللها. من التعلم  ومثلابرف واسلتقاللية تكلوين دافعيلة للدى الطاللب  فلي يسلهم ذاتيلً

 التي التعلم أهداف لتحقي  مختلفة استراتي يات  استخدام يستطيع أنج في بنفسج وثقة ذاتيوان/باط  

 .(267، 2003)مفطفى كامل، لنفسج  و/عها
 نظم ذاتيا :  مهارات التعلم الم

تمثللل مهللارات الللتعلم المللنظم ذاتيللًا مسللارات تو للج المتعلمللين نحللو إتقللان أهللداف الللتعلم، 
وت علللل ملللن المشلللكالت التعليميلللة مواقلللف ممتعلللة لللللتعلم، بحيلللث تعللل   ملللن قلللدرف الطلللالب عللللى 

كمللللا تمثللللل هللللذ  المهللللارات م موعللللة مللللن العمليللللات موا هتهللللا بم يللللد مللللن ا صللللرار والمثللللابرف، 
ت التلللى تو لللج المتعلملللين نحلللو اكتسلللاب المعلومللات، ملللن خلللالل اسلللتثمار أف/لللل لوقلللت وا  للراعا

التعلم، واصنخراط بصورف فاعلة فى المواقف التعليمية،  نهم أكثر تركيل ًا عللى أهلدافهم، ويسلعون 
 اهدين لتحقيقها، واستخدام استراتي يات متعددف أثناع ذللك، ور لم اسلتقالليتهم إص أنهلم يتو هلون 

 . (Zumbrunn, Tadlock & Danielle, 2011, 35)المساعدف عند الحا ة بطلب 
ن الطلبلللة اللللذين يمتلكلللون مهلللارات تعللللم منظملللة ذاتيلللًا يتميللل ون بدافعيلللة داخليلللة عاليلللة، إ

واستخدام أنماط مختلفة من التفكير وحل المشلكالت، ويسلتخدمون مهلارات ملا وراع المعرفلة أثنلاع 
)عبررد يلنافرره يليررهيح، أكثللر حرصللًا علللى مراقبللة ذواتهللم وتقويمهللا  تنفيللذ أنشللطة الللتعلم، كمللا أنهللم

2010 ،348.) 
كمللا تعتبللر مهللارات الللتعلم المللنظم ذاتيللًا سللمة يمكللن اكتسللابها مللن خللالل البي للة التربويللة 
والثقافيللة المحيطللةب وعليللج فللبن در للة اكتسللابها تللتم مللن خللالل الممارسللات اصي ابيللة ومللا يترتللب 

)منررراه يلسرررويح، سلللهم عمليلللات التهملللل اللللذاتي فلللى تع يللل  هلللذ  المهلللارات عليهلللا ملللن خبلللرف، كملللا ت
1120 ،40). 
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إن اصهتمللام بمهللارات الللتعلم المللنظم ذاتيللًا ص يللنعك  فقللط علللى اكتسللاب المعلومللات أو 
نملللا يمتلللد إللللى العديلللد ملللن الت/لللمينات التربويلللة ا خلللرى، ك يلللادف وعلللي الملللتعلم  تطلللوير ا داع، وا 
نما هي مهارات يمكلن اكتسلابها  بتعلمج، كما أن مهارات التعلم المنظم ذاتيًا ليست سمة موروثة وا 

 .(250، 2011)عبد يللز ز طظبر، ينها من خالل الخبرف والتدريب وتنم
وتت/للمن مهللارات الللتعلم المللنظم ذاتيللًا نشللاطات معرفيللة مو هللة نحللو الهللدف يسللتخدمها 
الطللللالب ويعللللدلونها مثللللل التنظلللليم والترميلللل  واسللللتر ا  المعلومللللات واسللللتخدام المصللللادر بفاعليللللة 

قدرات الفرد وقيمة التعلم، والعوامل التي تلخثر عللى وتكامل المعرفة، وتبني معتقدات إي ابية عن 
 التعلم، والمخر ات 

 بنترررررره ت فللللللي هللللللذا البحللللللث المهللللللارات التنظيميللللللة وفقللللللًا لتعريللللللف  انويتنللللللاول الباحثلللللل 
(Pintrich, 2000)  ،بهنهللا "بنيللة مكونللة مللن العديللد مللن العوامللل المعرفيللة، ومللا وراع المعرفللة

فلللي تعللللم الفلللرد وقدرتلللج عللللى تحقيللل  ا هلللداف ا كاديميلللة" والدافعيلللة، وا  تماعيلللة، التلللي تلللخثر 
  وتشتمل على المهارات ا تية

 اصسهاب ااستخدام التفاصيل . –التنظيم  -المهارات المعرفية وتتمثل في  التسميع  ▪
 التقويم الذاتي.  –المراقبة الذاتية  –مهارات ما وراع المعرفية وتتمثل في  التخطيط  ▪
 –تنظلليم ال هللد  -إدارف الوقللت  –وتتمثللل فللي  تنظلليم بي للة الللتعلم  مهللارات إدارف المصللدر ▪

 البحث عن المعلومات. -تعلم ا قران 

أن هلذ  المهلارات تلرتبط ارتباطللًا وثيقلًا باسلتراتي يات اللتعلم الملنظم ذاتيللًا،  انويلرى الباحثل 
ون أن ولكلللن المختصلللون فلللي الم لللال التربلللوي يميللل ون بلللين المهلللارات واصسلللتراتي يات، حيلللث يلللر 

اصستراتي ية هي توظيٍف واٍ  لطريقة معينة من أ ل تحقي  هدف معين، أما المهارف فهلي القلدرف 
 التي تستخدم على نحو تلقا ي وواعي بحسب الحا ة. 

 عادات العقل وعالقتها بالتعلم المنظم ذاتيا : 

لمهلم إن عادات العقل تكون أكثر و/وحًا عندما نطللب ملن الطلالب اللتحكم فلي إدارف تع
ن أيللة فرصللة للللتعلم المللنظم ذاتيللًا تعتبللر فرصللة ثريللة للطللالب لممارسللة  االللتعلم المللنظم ذاتيللًا ، وا 

 .(Costa & Kallik, 2009)عادات العقل 
  2003، و ا Costa & Kallik 2000كملللا أشلللار العديلللد ملللن البلللاحثين مثلللل ا

Marzano  ير للع إلللى /للعف إلللى أن /للعف ا داع ا كللاديمي لللدى العديللد مللن الطللالب إنمللا
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استخدامهم للعادات العقلية، و/عف تدريبهم عليها فلي البي لات التعليميلة، مملا ي علل المخر لات 
التعليمية ليست على المستوى المطلوب، بالر م مما قد يبذل من  هد كبيلر ملن  انلب المعلملين 

عارف أو والطالب، فعادات العقل ال/عيفة عادف ما تخدي إلى تعلم /عيف بغت النظر عن الم
 القدرات أو المهارات.

ويلللرى الباحثلللان أن ممارسلللة علللادات العقلللل تسلللهم فلللي تنميلللة مقلللدرف الملللتعلم عللللى تنظللليم 
عمليللات تعلمللج، وهللي بهللذا تلتقللي مللع الللتعلم المللنظم ذاتيللًا فللي  يللادف مقللدرف المللتعلم علللى الللتحكم 

 ، واللللللتحكم، والتنظللللليم بعمليلللللة تعلملللللجب إذ تقلللللوم عمليلللللة اللللللتعلم الملللللنظم ذاتيلللللًا عللللللى مبلللللدأ المراقبلللللة
 للمعرفة المتعلمة.

لتًو ف را  من دبل بلض يألنشطر يلتلظ م ر، ت  يلتده   عظ  ايللاديا يلل ظ ر يلتي و 
 في تنم ر م اهيا يلتلظ  يلمنً   يت ا ، مي:

تتصلدر المثللابرف قا ملة العلادات العقليلة، وهللي التمسلك بالمهملة حتللى  :Persistingيلمثرابهة  -1
ستسالم، إن المثلابرف هلي قلدرف الفلرد عللى مواصللة العملل والمهلام واسلتخدامج لو كنت تريد اص

تشكيلة ملن اصسلتراتي يات لحلل المشلكالت بطريقلة منظملة ومنه يلة والتلي تظهلر للدى الفلرد 
 من خالل ا قوال التي تدل على ذلك.

ارات هلي قلدرف الفلرد عللى التفكيلر ببلدا ل وخيل Thinking Flexibility: يلتفك ره بمهونرر  -2
وحلللول وو هللات نظللر متعللددف ومختلفللة مللع طالقللة فللي الحللديث وقابليللة للتكيللف مللع المواقللف 

 .المختلفة التي تعرت عليج وتت/  على الفرد من خالل ا قوال الدالة عليها
 Thinking about your Thinking (Metacognition)يلتفك ره حرول يلتفك ره:   -3

ا ص نعلرف، فنصلب  بلذلك أكثلر إدراكلًا  فعالنللا، يعنلي قلدرتنا عللى معرفلة حلدود ملا نعلرف ومل 
وهلللي قلللدرف الفلللرد عللللى ذكلللر الخطلللوات الال ملللة لخطلللة عمللللج ووصلللف ملللا يعلللرف وملللا يحتلللاج 
لمعرفتللج والقللدرف علللى تقيلليم كفللاعف خطتللج، وتسللاعد  فللي مهمتللج وشللرح اسللتراتي ياتج فللي صللنع 

 .القرار وتخطيط اصستراتي يات 
 Applying past knowledge to newيد ردة  تطب رق يلملهفرر يلسراب ر فري مويقر  -4

Situation : قدرف الفرد على استخالص المعنى من ت ربة ما والسير قدمًا ومن ثلم تطبيقلج"
علللى و/للع  ديللد والللربط بللين فكللرتين مختلفتللين وقللدرف الفللرد علللى نقللل المهللارف وتوظيفهللا فللي 

  ميع مناحي حياتج
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قدرف الفرد عللى  Creating, imaging and innovating:يلتفوه ويالبتكاه ويلتيد د  -5
تصللور نفسللج فللي أدوار مختلفللة، ومواقللف متنوعللة وتقمصللج ا دوار والحلللول البديلللة، والتفكيللر 
من عدف  وايا، والقدرف على التعبير عن أفكار ا خلرين وطرحهلا ومناقشلتها وتبنيهلا، والتفكيلر 

نهاع العمل ا لمطلوب، وعلى  علل اسلتراتي يات بهفكار  ير عادية، والمواظبة على المهمة وا 
ثلارف ا سل لة التوليديلة  ل ع ص يت ل أ ملن أي مو/للو ،  العصلف اللذهني ورسلم خلرا ط العقلل وا 
يعمللل علللى مسللاعدف المتعلمللين علللى أن يرتقللوا بتفكيللرهم، ويفكللروا خللارج الصللندو ، ويحللرروا 

 إمكانات ا بدا  الكامنة لديهم. 
 Remaining Open to Continuous يالسرررتلديد يلرررديئ  لظرررتلظ  يلمسرررتمه -6

Learning : قلللدرف الفلللرد عللللى اللللتعلم المسلللتمر واملللتالك الثقلللة وحلللب اصسلللتطال  والبحلللث
 المتواصل لطر  أف/ل من ا ل التحسين والتعديل وتحسين الذات.

كمللا يللرى الباحثللان أن اكتسللاب الطالللب لللبعت العللادات العقليللة ت علللج قللادرًا علللى تنظلليم 
دارف أفكار  بفاعلية.عمليات تعلمج وعلى ت  نظيم المخ ون المعرفي لج، وا 

 ة:ـــــابقـــات الس ــــــدراســال

 لللد العديلللد ملللن الدراسلللات التلللي تناوللللت اسلللتراتي يات وبلللرامث و بمرا علللة ا دب التربلللوي، 
إلى تطوير  (Anderson،  2001)تعليمة قا مة على عادات العقل، فقد هدفت دراسة أندرسون 

عشللرف وتطللوير المهللارات اللغويللة للطلبللة مللن خللالل تطبيلل  أنشللطة تدريبيللة عللادات العقللل السللت 
مسللتندف إلللى علللادات العقللل. وقلللد أظهللرت نتلللا ث الدراسللة فاعليلللة البرنللامث التلللدريبي وأنشللطتج فلللي 

أن يللراديا  (Campbell, 2006) كامبرل  كما أوضرحا دهيسرر، اكتساب الطلبة عادات العقل
 كل من يلملهفر هغ  أمم ت ا في ك ف رر تلظر  يلطظبرر، حاولرا يلل ظ ر ال زيلا ت د  عظى شكل م

مرر ه يلدهيسررر أن تسررتطظع أسرر  يللرراديا يلل ظ ررر وهبط ررا بنًه رراا يلررتلظ ، وأً ررها نتررائ  
يلدهيسررر أن عرراديا يلل ررل يألسررظو  يألمثررل فرري تلظرر   سررظوك اا يلتفك رره يلرر كائي يلمسررتددمر 

   يلتلظ  فري يألوضراع يألكاد م رر ويلم ن رر لظحفول عظى  هوة يألديء في حل يلمشكبا وتنً
ديلر  يهتباط ر إ ياب رقر بويود ع عن (2014دهيسر )أم ه ويكد، نتائ  كشفاكما . ويألسه ر
ومللن . ار يلثانو ررر فرري عكرر ظرر بررر يلمهحظلرردى ط  يت ررا    يلمررنً  ظبرر ن عرراديا يلل ررل ويلررتل إحفررائ ا  

 التلي بينلت أن (Daniel, 1994) دانيلال اسلةدر  أي/لا،ً  الدراسلات التلي اهتملت بالعلادات العقليلة
  اكتسلاب الخبلرات التعليميلة يتوقلف عللى ممارسلة العلادات العقليلة وا لملام بهلا، أملا دراسلة بلاير
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(Beyer, 2001)فقلللد أكلللدت أن اسلللتخدام التعبيلللرات المعرفيلللة للعلللادات العقليلللة ملللع ممارسلللة 

حيللللاتهم  م فيمارسلللونها ك لللل ع ملللنالعمليلللات المعرفيلللة تصللللب  هلللذ  التعبيللللرات  للل ًعا ملللن ذواتهلللل 
أكدت تهثير الطرا ف العلمية عن العادات العقلية  (Dimmer,1993) الشخصية، ودراسة دايمر

  التفكيلللللللر ا بلللللللداعى و حلللللللل المشلللللللكالت، أملللللللا دراسلللللللة  وللللللللدنبرج للعلملللللللاع فلللللللي تنميلللللللة

(Goldenperg,1996) ري  امت باستقصاع العادات العقلية المنظملة للملنهث، وتلهثير تلد د قفق
أكلدت دراسلة  العقليلة كملنظم متقلدم فلي تنميلة مهلارات التفكيلر، واكتسلاب المحتلوى، بينملا العادات 

فعاليلة تلدري  القصلص و الحكايلات فلي   (Perkins & Tishman,1997)بيركنل  وتيشلمان
أن  (Perkins,1999) يركنلل ب كمللا ي/لليف تشلل يع التالميللذ علللى ممارسللة العللادات العقليللة،

ت بللرهم علللى طللرح  مواقللف ن عللاداتهم العقليللة عنللدما ي بللرون أو يو/للعون فلليالتالميللذ يكتسللبو 
التلي تلوا ههم، وتفسلير ا فكلار،  التساخصت واصست ابة للتحلديات، والبحلث علن حللول للمشلكالت 

 )سرررم ظر يلفرررباو وآدرررهون،وأملللا دراسلللة  ،المعلوملللات  وتقلللديم التبريلللرات المنطقيلللة والبحلللث علللن
العادات العقلية بين الطالب المتفوقين فلي ا ردن و السلعودية،  نفهكدت توافر العديد م (2006

لصلال   و لود فلرو  بلين مسلتوى العلادات العقليلة بلين الطلالب فلي السلعودية وا ردن إ/لافة إللى
عن طب لرر يللبقرر بر ن ( 2015)دهيسر إبهيم   آل فهحان، . كما كشلفت الطالب في السعودية

ً   يت ا  لدى طب  يلف  يلثالث يلمتوسط  وي أنماط يلتلظ  عاديا يلل ل وم اهيا يلتلظ  يلمن
( إلى تطو ه بهنرام  ترده بي 2012. كما مدفا دهيسر )محمد يلي زيني وشفاء ويهد، يلمدتظفر

 ل في مويق  ح ات ر ويست فاء أثرهه فري تنم رر م راهيا مرا وهيء يلملهفرر يلل قائ  عظى عاديا
وق ديلرر إحفرائ ا  فري فره ، وكشرفا يلنترائ  عرن ويرود ومي إحدى م اهيا يلتلظ  يلمرنً   يت را  

  ي باسررتدديو دهبرر  نعررر يلتيه ب ررر يلرر  و يلميم م رراهيا مررا وهيء يلملهفررر برر ن متوسررط أديء أفررهيد
  لر  نعرر يلضرابطر يلر  و سرط أديء أفرهيد يلميمو متو  لى عراديا يلل ر ظع  يلبهنام  يلتده بي يل ائ

 .عر يلتيه ب رو تده   لفالح يلميم ظ وي ت
علللدم و لللود  -ان  فلللي حلللدود عللللم الباحثللل  -بلللين ملللن اصطلللال  عللللى الدراسلللات السلللابقة ت

طالب المرحلة لدى استخدامها في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيًا دراسات تهتم بعادات العقل و 
 .أهمية كبيرف للبحث الحالي، وهذا يعطي الثانوية

 :أهم ما يميز هذا البحث عن الدراسات السابقة

أثللر اسللتخدام يعتبللر هللذا البحللث مللن ا بحللاث العربيللة التللي تناولللت  انال  الباحثلل حسللب إطلل  -1
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 مهارات التعلم المنظم ذاتيًا.  عادات العقل في تنمية

 تم تطبي  هذا البحث على البي ة السعودية لدى طلبة المرحلة الثانوية. -2

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

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة لكافة المتغيرات بالبحث:

انطالقًا من ا مانة العلمية، واعترافًا  هل الف/ل، فبن  ميع الدراسلات السلابقة، اسلتفاد 
 منها البحث الحالي في النواحي ا تية  

 .تع ي  مشكلة البحث  ▪

 .تحديد فروت البحث  ▪

 .ا حصا ية المناسبةبناع أداف البحث، واختيار المعال ات  ▪

 .بناع م موعة من ا نشطة التعليمية وفقًا لعادات العقل ▪

 .إعداد حقيبة الباحثان، ودليل أنشة الطالب  ▪

وعلى هذا، يهتي البحث الحالي ليسهم في تنميلة مهلارات اللتعلم الملنظم ذاتيلًا، ملن خلالل 
ملللدى أثلللر اسلللتخدام العلللادات تنفيلللذ م موعلللة ملللن ا نشلللطة التعليميلللة وفقلللًا لعلللادات العقلللل، ويبلللي ن 

العقليللة فللي تنميللة مهللارات الللتعلم المللنظم ذاتيللًا لللدى طللالب الصللف الثللاني الثللانوي، ويتعللد إمتللدادًا 
 للبحوث والدراسات السابقة.

 :هـــــــــث وإجراءاتـــــــــج البحـــــــــمنه

 :ثــــــبح ج الــــــمنه

 –المثللابرف ا ثللر اسللتخدام عللادات العقللل أالت ريبللي لقيللا   شللبج المللنهثباحثللان اسللتخدم ال
تطبيللل  المعلللارف  –التصلللور واصبتكلللار والت ديلللد  –التفكيلللر ملللا وراع المعرفلللي  –التفكيلللر بمرونلللة 

مهللارات الللتعلم المللنظم   فللي تنميللة اصسللتعداد الللدا م للللتعلم المسللتمر –السللابقة فللي مواقللف  ديللدف 
سللهاب، مهللارف التخطلليط، مهللارف المراقبللة الذاتيللة، امهللارف التسللميع، مهللارف التنظلليم، مهللارف ا  ذاتيللاً 

مهارف التقويم الذاتي، مهارف الترتيب البي ي، مهارف إدارف الوقت، مهارف تنظليم ال هلد، مهلارف البحلث 
 طالب الصف الثاني من المرحلة الثانوية.لدي   عن المعلومات، مهارف تعلم ا قران
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 :بحثالعينة اةساسية لل

بطريقلللة عمديلللة ملللن بلللين الملللدار  المو لللودف بلللبدارف التعلللليم بمنطقلللة تلللم اختيلللار المدرسلللة 
الريات بالمملكة العربية السلعوديةب حيلث أن المدرسلة فلي حلي متوسلطب فهلذا يتلي  فرصلة لكلون 
معظم الطالب في مستوى ا تماعي متوسط، صسيما مع و ود شرط المربع السكنى الذي ت/لعج 

معظلللم الطلللالب ملللن منطقلللة سلللكنية متقاربلللة وقريبلللة  الملللدار  شلللرطًا للقبلللول بهلللا، واللللذي ي علللل
 للمدرسةب حيث يساعد ذلك على تقارب المستوى بين الطالب أفراد العينة.

فصول  وتم اختيار عينة البحث الحالية بطريقة عشوا ية بسيطة ااصختيار باصقترا   من
والم موعة ال/ابطة  مختلفة للصف الثاني الثانوي لتكّون م موعتي البحث، الم موعة الت ريبية

مستبعدًا  ميع الطالب الذين كونوا العينة اصستطالعية، وقد تكونلت العينلة فلي صلورتها النها يلة 
  طالبًا ملن طلالب الصلف الثلاني بمدرسلة "ثانويلة ال لودف" التابعلة  دارف التعلليم بمنطقلة 60من ا

  طالبللللًا و 30يللللة مللللن االريللللات بالمملكللللة العربيللللة السللللعودية، حيللللث تكونللللت الم موعللللة الت ريب
م الموافلللللللل   2019ذ2018  طالبللللللللًا، فللللللللي العللللللللام الدراسللللللللي 30الم موعللللللللة ال/للللللللابطة مللللللللن ا

 هل االفصل الدراسي الثاني .1440ذ1439

 ضبط متغيرات البحث:

  ا لحسللاب التكللافخ بللين أفللراد العينللة االت ريبيللة وال/للابطة  فللي مهللارات الللتعلم المللنظم ذاتيللًا قاملل 
  عللللى أفلللراد العينلللة، ويو/للل   ان هلللارات الللتعلم الملللنظم ذاتيلللًا اإعلللداد الباحثلل بتطبيللل  مقيلللا  م   ان الباحثلل 

 ال دول التالي التكافخ بين الم موعتين  الت ريبية وال/ابطة في مهارات التعلم المنظم ذاتيًا. 
قيمة "ت" للفروق بين   تجانس المجموعتين لمقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيا    (2جدول ) 

 متوسطي درجات  

 المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي لمقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيا .  طالب 

 محاور المقياس م

   المجموعة الضابطة

 30ن=

 المجموعة التجريبية

 30ن=
 قيمة

 ت

مستوى 

الداللة  

 م م م م اإلحصائية

 غير دال  506,0 728,0 566,5 802,0 666,5 التسميع 1

 غير دال  586,0 855,0 6,5 907,0 733,6 التنظيم 2

 غير دال  603,0 794,0 7,5 913,0 833,6 اإلسهاب 3

 غير دال  692,0 718,0 633,5 774,0 766,5 التخطيط 4

 غير دال  784,0 817,0 567,7 907,0 773,7 المراقبة الذاتية  5

 غير دال  426,0 907,0 773,7 903,0 873,7 التقويم الذاتي  6
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 غير دال  473,0 053,1 833,3 129,1 967,3 يئيالترتيب الب 7

 غير دال  621,0 774,0 7،767 885,0 9,7 إدارة الوقت 8

 غير دال  437,0 887,0 6،8 885,0 9,6 تنظيم الجهد 9

10 
البحث عن  

 المعلومات
 غير دال  493,0 999,0 3،967 094,1 1,4

 غير دال  510,0 761,0 8,5 579,0 9,5 تعلم اةقران  11

 غير دال  050,1 351,4 967,67 647,5 333,69 قياس ككلالم

  66,2  = 01,0، عند مستوى ا00,2  = 05,0قيمة " ت " ال دولية عند مستوى ا

  تضح من يليدول يلسابق أنه:
  بللللين متوسللللطي در للللات طللللالب 01,0ص يو للللد فللللر  ذو دصلللللة إحصللللا ية عنللللد مسللللتوى ا ▪

لقبلي لكل محور من محاور المقيا  كل عللى الم موعتين الت ريبية وال/ابطة في القيا  ا
حدف، والمقيا  ككلب حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة أصغر من قيمتهلا ال دوليلة، مملا يلدل 

 على تكافخ م موعتي البحث.

 ث:ــــــأدوات البح 

 تتمثل أدوات البحث في ا تي 
 م  ا  م اهيا يلتلظ  يلمنً   يت ا  لطب  يلمهحظر يلثانو ر

 ام الباحث ببناع مقيا  مهارات التعلم المنظم ذاتيًا على النحو التالي ق        
 الهدف من المقياس: 

يهللللدف هللللذا المقيللللا  إلللللى الكشللللف عللللن مهللللارات الللللتعلم المللللنظم ذاتيللللًا وقياسللللها، والتللللي 
يسلللتخدمها طلللالب المرحللللة الثانويلللة فلللي تنظللليم تعلمهلللم ذاتيلللًاب حيلللث يسلللعى للتعلللرف عللللى در لللة 

 شلللرف مهلللارف ملللن مهلللارات اللللتعلم الملللنظم ذاتيلللًا، تللللك المهلللارات هلللي  امهلللارفالطاللللب فلللي إحلللدى ع
التقللويم مهللارف  المراقبللة الذاتيللة،، مهللارف التخطلليط، مهللارف اصسللهاب  ، مهللارفالتنظلليم ، مهللارفالتسللميع
إدارف الوقللللت، مهللللارف تنظلللليم ال هللللد، مهللللارف البحللللث عللللن  ، مهللللارفالترتيللللب البي للللي، مهللللارف الللللذاتي

 ، ومن خالل معرفة تلك المهارات خلالل م موعلة ملن المواقلف، رف تعلم ا قرانالمعلومات، ومها
 يتم التعرف على در ة الطالب في كل مهارف من المهارات ا حدى عشرف.

 مصادر إعداد المقياس:

  عداد هذا المقيا  استخدم الباحث المصادر التالية 



أثر استخدام عادات العقل في تنمية مهارات التعلم   أ / إبراهيم فتحي  ،أ.د/ مختار أحمد
 المنظم ذاتيا  

 

 122 

 اصستفادف من ا طار النظري الساب  العرت لج.  -1
دراسللللللة  والدراسللللللات السللللللابقة التللللللي تناولللللللت مهللللللارات الللللللتعلم المللللللنظم ذاتيللللللًا مثللللللل  البحللللللوث  -2

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

Groot ، ودراسلةPurdie & Douglas (1996) ،1999دراسلة عل ت عبلد الحميللد ا ، 
 ، 2006شلللوان ادراسلللة ربيلللع ر   ،2003، دراسلللة ريلللم سلللليمون اChung (2000)دراسلللة 

دراسة إيملان ال نلدي   ،2011دراسة صالح إبراهيم ا ، 2010ال راح ادراسة عبد الناصر 
  .2015دراسة إبراهيم لل فرحان ا ، 2014ا

للللاد  مللللع  -3 للللي أبعل للللب فل تعريللللف مصللللطلحات البحللللث وذلللللك بغللللرت بنللللاع المقيللللا  بنللللاًع يتناسل
 مصطلحات البحث.                        

، اصسللهاب  ، مهللارفالتنظلليم ، مهللارفالتسللميع تعلم المللنظم ذاتيللًا وهلللي  امهللارفتحديللد مهللارات اللل  -4
 ، مهللارفالترتيللب البي للي، مهللارف التقللويم الللذاتيمهللارف  المراقبللة الذاتيللة،، مهللارف التخطلليطمهللارف 

  .إدارف الوقت، مهارف تنظيم ال هد، مهارف البحث عن المعلومات، ومهارف تعلم ا قران
تعلم المنظم ذاتيلًا العربيلة وا  نبيلة، وذللك لالسلتفادف منهلا، وللوقلوف عللى مقايي  مهارات ال -5

 .النواحي الفنية فيها لبناع هذا النو  من المقايي 

 صدق أداة البحث:

 باستخدام طريقتين على النحو ا تي   انالباحث اقام البحث للتحق  من صد  أداف 

 لألداة: (External Validityالظاهري ) الصدق

  سلبعة 17واللذي بللع علددهم ا ،رت المقيا  على م موعة من السلادف المحكملينتم ع
 .عشر محكمًاب وذلك  بداع الرأي

 صدق المقارنة الطرفية )الصدق التمييزي( لمقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيا :

ولحسللاب الصللد  التمييلل ي لمقيللا  مهللارات الللتعلم المللنظم ذاتيللًا تللم تقسلليم الللدر ات إلللى 
اعي ا دنى وا رباعي ا على حيث يتصنمفان اصست ابات إلى ف تين متدنية وعاليةب ومن ثلم ا رب
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ب Independent Sample T-testتملت المقارنلة بلين هلاتين الف تلين ملن خلالل اختبلار "ت"  
  .3فكانت النتا ث كما يو/حها ال دول ا

 اةعلى وفق ا الستجابات داللة الفرق بين فئات اإلرباعي اةدنى واإلرباعي  (3جدول ) 

 أفراد العينة على مقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيا  

 العدد اإلرباعيات المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 قيمة ت المعياري

مستوى 

 الداللة

الدرجة الكلية لمقياس 

مهارات التعلم المنظم 

 ذاتيا  

اإلرباعي 

 56154,4 1538,67 13 اةدنى
755,19 0.01 

رباعي اإل

 33782,3 1538,98 13 اةعلى

 0.01عند  2.797، 0.05عند  2.064  = 24قيمة ات  عند در ة حرية ا

  يت/لللللل  أن الدر للللللة الكليللللللة لمقيللللللا  مهللللللارات الللللللتعلم المللللللنظم  3ومللللللن ال للللللدول السللللللاب  ا 
    ممللللا يبللللين أنهللللا تتمتللللع بالقللللدرف علللللى التمييلللل  بللللين الف تللللين 0.01ذاتيللللًا، دالللللة عنللللد مسللللتوى دصلللللة ا 

 المتدنية والعالية، وهذا يعني أن المقيا  يتمتع بدر ة عالية من الصد  التميي ي. 
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 ثبات أداة البحث:

 ا تي   انالباحث ااستخدم مهارات التعلم المنظم ذاتياً  مقيا  ثبات  لحساب 
 طريقة ألفا كرونباخ:أ(  

 cronbach,sألفا كرونباخ ) معامل ثبات مقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيا  وفقا  لطريقة    ( 4جدول ) 

Alpha(α) ) 

 معامل الثبات عدد الفقرات مهارات المقياس الرقم 

 0.732 5 التسميع 1
 0.730 6 التنظيم 2
 0.715 6 اإلسهاب 3
 0.742 5 التخطيط 4
 0.767 7 المراقبة الذاتية  5
 0.761 7 التقويم الذاتي  6
 0.711 3 الترتيب البيئي 7
 0.757 7 إدارة الوقت 8
 0.705 6 تنظيم الجهد 9
 0.708 3 البحث عن المعلومات 10
 0.723 5 تعلم اةقران  11

 0.782 60 الدرجة الكلية 

  أن  معلللللللامالت الثبلللللللات لمحلللللللاور المقيلللللللا  تراوحلللللللت  4يت/للللللل  ملللللللن ال لللللللدول السلللللللاب  ا 
، وهللللللذا يللللللدل علللللللى أن اصسللللللتبانة  ( 0.87)   وأن معامللللللل الثبللللللات العللللللام بلللللللع  0.76  –  0.70بلللللين ا 

 متع بدر ة مقبولة من الثبات يمكن اصعتماد عليها في التطبي  الميداني للبحث. تت 
 طريقة التجزئة النصفية:ب(  

تعتمد هذ  الطريقة على ت   ة اصختبار إلى نصفين متكاف ين وذلك بعلد تطبيقلج عللى م موعلة  
مللن  يللة، وا خللرى  واحلدف، حيللث تشللت  در تللان منفصلللتان، واحللدف ملن تصللحي  الفقللرات ذات ا رقللام الفرد 

تصللحي  الفقللرات ذات ا رقللام ال و يللة، ونحسللب معامللل اصرتبللاط بينهمللا ويكللون معامللل ارتبللاط نصللفي  
اصختبلار ويتعللين تعديلللج أو تصلحيحج حتللى نحصللل عللى معامللل الثبللات لالختبلار ككللل وذلللك باسللتخدام  

    Spearman – Brownبراون    -بعت المعادصت والتي من أهمها معادلة اسبيرمان 
 معامل ثبات مقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيا  وفقا  لطريقة التجزئة النصفية  (5جدول ) 

 مقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيا  
 عدد الفقرات

 التجزئة النصفية 
 براون-سبيرمان جوتمان

60 0.777 0.785 
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بلراون،  -ن   بهن معامالت ثبات المقيلا  بطريقلة سلبيرما5يت/  من ال دول الساب  ا
متقاربة ملع مثيلتهلا بطريقلة  وتملان، مملا يلدل عللى ثبلات المقيلا ، كملا أن معلدل الثبلات الكللي 

 يدل على تمتع المقيا  بدر ة  يدف من الثبات. (0.77)للمقيا  = 

 :اجراءات البحث التجريبية

ارف إد  –قبلللل البلللدع فلللي التطبيللل  كلللان صبلللد ملللن أخلللذ الموافقلللة ملللن إدارف التعلللليم بالريلللات 
قبلللل موعلللد التنفيلللذ بتقلللديم  انالباحثللل  ابالمملكلللة العربيلللة السلللعوديةب للللذا قامللل  -التخطللليط والتطلللوير 

 عطلللاع الموافقللة عللللى التطبيلل   دوات البحلللث علللى عينلللة مللن طلللالب المرحلللة الثانويلللة  ،طلللب 
للحصللللول علللللى إفللللادف مو هللللة إلللللى إدارف تعللللليم ، و بالمملكللللة العربيللللة السللللعودية بمدينللللة الريللللات 

وأدوات البحلث وذللك بغلرت الحصلول عللى  م موعلة ا نشلطة التعلميلةصورف ملن  ، معيات الر 
 موافقة ا دارف المذكورف على طالب عينة البحث.

ملللن فلللروت البحلللث الحلللالي وا  ابلللة علللن تسلللاخصتجب ثلللم تحقيللل   انولكلللي يتحقللل  الباحثللل 
خطلوات ا  را يللة أهدافلج، تلم إ للراع البحلث عللى أربللع مراحلل  تت/لمن كللل منهلا م موعلة مللن ال

 على النحو التالي 
 مرحلة إعداد أداة البحث كما يلي: -1

 إعداد مقيا  مهارت التعلم المنظم ذاتيًاب بهدف استخدامج في القياسين القبلي والبعدي. ▪

إعداد قا مة من ا نشطة التعليميلة  كسلاب الطلالب بعلت علادات العقللب وذللك بهلدف  ▪
 ًا.تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتي

 مرحلة التجربة االستطالعية، والتي كان الهدف منها:  -2

 تطبي  مقيا  مهارات التعلم المنظم ذاتيًا. ▪

 على كيفية تطبي  بعت ا نشطة التعليمية في البحث الحالي. انتدريب الباحث ▪
 مرحلة اختيار عينة البحث الحالي:  -3

يلة ، وا خلرى ا/لابطة  ا ت ريب وهي عبارف عن م ملوعتين إحلداها البحث اختيار عينة  ▪
 من طالب مدرسة ثانوية ال ودف ا هلية.  بطريقة عشوا ية

لة الت ريبيلة وطلالب الم موعلة ال/لابطة ملن حيلث  ▪ إ راع الت لان  بين طلالب الم موعل
 . مهارات التعلم المنظم ذاتياً مستوى 
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 مرحلة البحث اةساسي )مرحلة التحقق من فروض البحث(   -4

 من صحة فروت البحث الحاليب قام بب راع ما يلي   انولكي يتحق  الباحث
عللللى الم موعلللة الت ريبيلللة مهلللارات اللللتعلم الملللنظم ذاتيلللًا إ لللراع القيلللا  القبللللي لمقيلللا   ▪

 والم موعة وال/ابطة اإعداد الباحث .
، علللللللى الم موعللللللة الت ريبيللللللةالمعللللللدف مللللللن قبللللللل الباحثللللللان  تطبيلللللل  ا نشللللللطة التعليميللللللة ▪

   لسللللللات 4   لسللللللة، بواقللللللع ا28ابيع، بب مللللللالي ا  أسلللللل 8ا احيللللللث اسللللللتغر  تطبيقهلللللل 
   لسللللللة، 2فللللللي ا سللللللبو ، مللللللا عللللللدا ا سللللللبو  ا ول وا سللللللبو  الثللللللامن كللللللان بواقللللللع ا

وقللللد   دقيقللللة، 60 - 45والمللللدف ال منيللللة لكللللل  لسللللة مللللن ال لسللللات تراوحللللت مللللابين ا 
 استمر التطبي  شهرين تقريبًا.

لم موعلة الت ريبيلة، تلم إ لراع القيلا  لطلالب ا ا نشطة التعليميلة بعد اصنتهاع من تقديم ▪
 .مهارات التعلم المنظم ذاتياً البعدي للم موعتين، الت ريبية وال/ابطة، باستخدام مقيا  

تللللم تصللللحي   ميللللع المقللللايي ، القيللللا  القبلللللي، والبعللللدي، ورصللللد بياناتهللللا ومعال تهللللا  ▪
وع إحصللللا يًا، وعللللرت نتللللا ث البحللللث طبقللللًا للفللللروت، ثللللم مناقشللللتها وتفسلللليرها فللللي /لللل 

 ا طار النظري والدراسات السابقة حسب ترتيب متغيرات البحث.

 :ثـــج البحــــائــرض نتــــع

 عرض نتائج الفرض اةول  أوال : 

"تويررررررد فررررررهوق  يا داللررررررر إحفررررررائ ر برررررر ن  يلللللنص الفلللللرت ا ول عللللللى ملللللا يلللللللي 
متوسررررررطي دهيرررررراا طررررررب  يلميموعررررررر يلتيه ب ررررررر ويلميموعررررررر يلضررررررابطر فرررررري يل  ررررررا  

لصللللال   ررررا  م رررراهيا يلررررتلظ  يلمررررنً   يت ررررا  لرررردى طررررب  يلمهحظررررر يلثانو ررررر" يلبلرررردي لم 
 طالب الم موعة الت ريبية.

 T. Testباسللللللتخدام اختبللللللار ات   انالباحثلللللل  اوصختبللللللار صللللللحة هللللللذا الفللللللرت قاملللللل 
الم موعللللللللة و الفللللللللرو  بللللللللين متوسللللللللطي در للللللللات الم موعللللللللة الت ريبيللللللللة  دصلللللللللة للكشللللللللف عللللللللن

  مهللللللارات الللللللتعلم المللللللنظم ذاتيللللللًا بعللللللد تطبيلللللل  ال/للللللابطة فللللللي القيللللللا  البعللللللدي علللللللى مقيللللللا
  . (T. Test  يو/  نتا ث اختبار ات  6، وال دول اا نشظة التعليمية
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 قيمة "ت"  للفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين الضابطة   (6جدول ) 
 والتجريبية في القياس البعدي لمقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيا. 

 المهارات م

  لضابطةاالمجموعة 
 30ن=

 المجموعة التجريبية
 30ن=

 قيمة
 ت

مستوى 
الداللة  
 م م م م اإلحصائية

 120,33 925,0 8,13 922,0 9,5 التسميع 1
  ,01دال عند 
0 

 980,35 098,1 633,16 995,0 9,6 التنظيم 2
  ,01دال عند 
0 

 025,32 208,1 7,16 129,1 033,7 اإلسهاب 3
  ,01دال عند 
0 

 076,31 015,1 933,13 980,0 933,5 التخطيط 4
  ,01دال عند 
0 

 633,43 155,1 1,20 042,1 867,7 المراقبة الذاتية  5
  ,01دال عند 
0 

 738,41 194,1 233,20 066,1 033,8 التقويم الذاتي  6
  ,01دال عند 
0 

 545,16 626,0 567,8 315,1 167,4 الترتيب البيئي 7
  ,01دال عند 
0 

 214,41 196,1 133,20 061,1 1,8 إدارة الوقت 8
  ,01دال عند 
0 

 562,28 270,1 8,16 341,1 167,7 تنظيم الجهد 9
  ,01دال عند 
0 

10 
البحث عن  
 المعلومات

333,4 268,1 467,8 681,0 722,15 
  ,01دال عند 
0 

 567,30 959,0 9,13 008,1 133,6 تعلم اةقران  11
  ,01دال عند 
0 

 208,48 705,6 267,169 846,8 567,71 المقياس ككل
  ,01دال عند 
0 

  66,2  = 0.01عند مستوى ا ،   00,2  = 05,0قيمة " ت " ال دولية عند مستوى ا
  تضح من يليدول يلسابق أنه:

  بللللين متوسللللطي در للللات طللللالب 0.01ايو للللد فللللر  ذو دصلللللة إحصللللا ية عنللللد مسللللتوى 
مهارات التعلم محاور مقيا   الم موعتين الت ريبية وال/ابطة في القيا  البعدي لكل محور من

كل على حدف، والمقيا  ككلب حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة فلي كلل محلور وفلي  المنظم ذاتياً 
وذلك لصال  الم موعة الت ريبية، وعليلج ، الدر ة الكلية للمقيا  أكبر بكثير من قيمتها ال دولية

 .ُ  بل يلفهض يألول من فهوض يلبحث
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 الثاني ثانيا : عرض نتائج الفرض 

"تويررد فررهوق  يا داللررر إحفررائ ر برر ن متوسررطي  يللنص الفللرت الثللاني علللى مللا يلللي 
دهيرراا يل  ررا  يل بظرري ويل  ررا  يلبلرردي لظميموعررر يلتيه ب ررر لم  ررا  م رراهيا يلررتلظ  يلمررنً  

  "تطب قيل يت ا  لدى طب  يلمهحظر يلثانو ر بلد 
للكشلف علن  T. Testار ات  باسلتخدام اختبل  انالباحثل  اوصختبار صحة هذا الفرت قام
  للتعللرف علللى مسللتوى paired samples t. testالفللرو  بللين متوسللط عينتللين مللرتبطتين ا

الفرو  بين متوسطي در ات القيا  القبلي والقيا  البعدي للم موعة الت ريبية لمقيا  مهلارات 
  . (T. Test  يو/  نتا ث اختبار ات  7التعلم المنظم ذاتيًا، وال دول ا

 قيمة "ت" للفروق بين متوسطي درجات القياس القبلي والقياس البعدي   (7ل ) جدو
 للمجموعة التجريبية لمقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيا  

 محاور المقياس م
 قيمة القياس البعدي القياس القبلي

 ت

مستوى الداللة  
 م م م م اإلحصائية

 728,39 925,0 8,13 728,0 565,5 التسميع 1
  ,01عند دال  

0 

 295,37 098,1 633,16 855,0 6,6 التنظيم 2
  ,01دال عند 
0 

 761,34 208,1 7,16 794,0 7,6 اإلسهاب 3
  ,01دال عند 
0 

 38,564 015,1 933,13 718,0 633,5 التخطيط 4
  ,01دال عند 
0 

 48,766 155,1 1,20 817,0 567,7 المراقبة الذاتية  5
  ,01دال عند 
0 

 55,902 194,1 233,20 907,0 733,7 التقويم الذاتي  6
  ,01دال عند 
0 

 21,577 626,0 567,8 053,1 833,3 الترتيب البيئي 7
  ,01دال عند 
0 

 51,094 196,1 133,20 744,0 767,7 إدارة الوقت 8
  ,01دال عند 
0 

 35,254 270,1 8,16 887,0 8,6 تنظيم الجهد 9
  ,01دال عند 
0 

 20,604 681,0 467,8 999,0 967,3 البحث عن المعلومات 10
  ,01دال عند 
0 

 34,236 959,0 9,13 761,0 8,5 تعلم اةقران  11
  ,01دال عند 
0 

  ,01دال عند  68,869 705,6 267,169 351,4 967,67 المقياس ككل
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0 

 76,2  = 0.01عند مستوى ا ،   04,2  = 0.05قيمة " ت " ال دولية عند مستوى ا     

 ابق أنه: تضح من يليدول يلس
  بلللللللين متوسللللللطي در للللللات القيلللللللا  0.01عنللللللد مسللللللتوى ا اً إحصلللللللا ي داليو للللللد فللللللر  

القبللللللللي والبعلللللللدي للم موعلللللللة الت ريبيلللللللة لكلللللللل محلللللللور ملللللللن محلللللللاور مقيلللللللا  مهلللللللارات اللللللللتعلم 
الملللللنظم ذاتيلللللا كلللللل عللللللى حلللللد ، والمقيلللللا  ككللللللب حيلللللث كانلللللت قيملللللة "ت" المحسلللللوبة فلللللي كلللللل 

ر مللللللن قيمتهللللللا ال دوليللللللة، وذلللللللك لصللللللال  محللللللور وفللللللي الدر للللللة الكليللللللة للمقيللللللا  أكبللللللر بكثيلللللل 
 .ُ  بل يلفهض يلثاني من فهوض يلبحثالقيا  البعدي، وعليج 

 :ر استخدام العادات العقليةي ثتأحجم 

  باسلللللتخدام البرنلللللامث 2ηتلللللم حسلللللاب ح لللللم التلللللهثير علللللن طريللللل  حسلللللاب مربلللللع إيتلللللا ا
لحل    االمd، وحسلاب قيملة ا(300 -295، 2009)غسان قطر ط، " SPSS-16ا حصلا ي "
 . (271، 2011)عزا حسن، ا حصا ي  

محكات أو معايير لح م التهثير، فيكون ح م التلهثير صلغًيرًا (Cohen) وقد قدم كوهين 
 ، ويكون ح م التهثير متوسًطا إذا كانت قيمتج أكبر من أو تساوي 0.5إذا كانت قيمتج أقل من ا

  8,0ت قيمتج أكبر من أو تساوي ا ، ويكون ح م التهثير كبيرًا إذا كان0.8  وأصغر من ا5,0ا
  فيكللون ح للم التللهثير 10,1 ، أمللا إذا كانللت قيمللة ح للم التللهثير أكبللر مللن ا10,1وأصللغر مللن ا

   النتا ث التي تم التوصل إليها.7. ويو/  ال دول ا(283, 2011ً  )عزا حسن، كبيرًا  دا
   في تنمية مهارات التعلم المنظم العادات العقلية حجم تأثير   (8جدول ) 

 Eta Squaredمربع إيتا ذاتيا  باستخدام 

 حجم التأثير 2η dقيمة  ηقيمة  محاور المقياس م

 كبير جدا 8,556 0,950 0,975 التسميع 1

 كبير جدا 9,170 0,957 0,978 التنظيم 2

 كبير جدا 8,203 0,946 0,973 اإلسهاب 3

 كبير جدا 7,887 0,943 0,971 التخطيط 4

 كبير جدا 11,245 0,970 0,985 المراقبة الذاتية  5

 كبير جدا 10,868 0,968 0,984 التقويم الذاتي  6

 كبير جدا 3,935 0,825 0,908 الترتيب البيئي 7

 كبير جدا 10,525 0,967 0,983 إدارة الوقت 8

 كبير جدا 7,218 0,934 0,966 تنظيم الجهد 9
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 كبير جدا 3,716 0,810 0,900 البحث عن المعلومات 10

 كبير جدا 7,740 0,942 0,970 تعلم اةقران  11

 كبير جدا 12,639 0,976 0,988 المقياس ككل

 ( أن:8 تضح من يليدول هق  )
  الخاصللللة بح للللم تللللهثير بعللللت عللللادات العقللللل  بعللللاد المقيللللا  تتللللراوح بللللين dقيمللللة ا 

كللد أن   تقريبللًا، وهللي نسللب تللهثير كبيللرف  للدًا تخ 12.64 ، وللمقيللا  ككللل ا11.245 -3.716ا
تللهثيرًا كبيللرًا فللي تنميللة مهللارات الللتعلم المللنظم ذاتبللًا لللدى طللالب المرحلللة  ت قللد حققلل  عللادات العقللل

  تقريبللًا مللن التبللاين الكلللي للمتغيللر %97الثانويللة، ويمكللن تفسللير نفلل  النتي للة علللى أسللا  أن ا
 التابع امهارات التعلم المنظم ذاتبًا  ير ع إلى المتغير المستقل اعادات العقل .

 ا:ـــــــــج وتفسيرهـــــــــة النتائـــــــــمناقش 

دلللت نتللا ث البحللث علللى ا ثللر الفاعللل والمرتفللع لعللادات العقللل فللي تنميللة مهللارات الللتعلم 
المراقبة  المنظم ذاتيًا وهي  مهارف التسميع، مهارف التنظيم، مهارف ا سهاب، مهارف التخطيط، مهارف 

مهللارف الترتيللب البي للي، مهللارف إدارف الوقللت، مهللارف تنظلليم ال هللد، مهللارف  الذاتيللة، مهللارف التقللويم الللذاتي،  
 تلك النتا ث ا ي ابية إلى ما يلي    د البحث عن المعلومات ومهارف تعلم ا قران، وقد تعو 

 :أوال : طبيعة أنشطة عادات العقل 

   أن عادات العقل ت عل الطالب أكثر تركي ًا وتحمالً 2008حيث رأت إبمان عصفور ا
للمسخولية وتمنحهم لغة وا/حة لتنمية تعلمهلم العقللي والو لداني ذي المعنلى، وتسلم  لهلم بقيلادف 
صلللدار أحكلللام صلللحيحة، با /لللافة إللللى أنهلللا  تعلمهلللم، وتسلللاعدهم عللللى اتخلللاذ قلللرارات صلللا بة وا 

)إ مرران  تسللاعدهم علللى تنظلليم عمليللات التفكيللر ورفللع قللدرات الللتعلم ومهللارات التفكيللر وتحسللينها
. وقد تكون هذ  ا ثلار المترتبلة عللى علادات العقلل مناسلبة أو (185-184، 2008عففوه، 

ص مة لتنمية التعلم المنظم ذاتيًا عمومًا ومهاراتج خصوصًا، حيث أن مهارات اللتعلم الملنظم ذاتيلًا 
ورأى  .دافعيللة داخليللة عاليللة، واسللتخدام أنمللاط مختلفللة مللن التفكيللر وحللل المشللكالت تحتللاج إلللى 

أن مهلارات اللتعلم الملنظم ذاتيلًا تت/لمن نشلاطات معرفيلة مو هلة نحلو  k (1989) Schunشلنك
الهللللدف يسللللتخدمها الطللللالب ويعللللدلونها مثللللل التنظلللليم والترميلللل  واسللللتر ا  المعلومللللات واسللللتخدام 
المصلللادر بفاعليلللة وتكاملللل المعرفلللة، وتبنلللي معتقلللدات إي ابيلللة علللن قلللدرات الفلللرد وقيملللة اللللتعلم، 
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الللتعلم، والمخر للات المتوقعللة مللن ا فعللال، وا حسللا  بللالفخر والر/للا  والعوامللل التللي تللخثر علللى
 .( (Schunk, 1989, 83عن م هودات الفرد 

فللللي  اعلللللى بعللللت عللللادات العقللللل دورهلللل  ةالقا ملللل  ا نشللللطة التعليميللللةوقللللد يكللللون لبنللللاع 
 تنميللللللة تفاعللللللل الطالللللللب مللللللع أقرانللللللج وفللللللت  الم للللللال  فللللللا  معرفيللللللة أوسللللللع، كمللللللا أن اسللللللتخدام

تو/لللللليحية والشللللللعارات المختلفللللللة لكللللللل عللللللادف أثللللللر  فللللللي تغييللللللر تصللللللورات الطللللللالب ا شللللللكال ال
علللللللى الللللللتعلم التعللللللاوني واصسللللللتمتا  بالمشللللللاركة  ا نشللللللطة التعليميللللللةكمللللللا أن بنللللللاع  المعرفيللللللة.

 .تطبيقهاوالتطبيقات في الحياف كان من سمات 

 ثانيا : ارتباط مهارات التعلم المنظم ذاتيا  بعادات العقل المختارة

ارتبطلللت بصلللورف وثيقلللة بعلللادات المثلللابرف والتفكيلللر بمرونلللة والتفكيلللر حلللول التفكيلللر حيلللث 
والتصور واصبتكار والت ديد وتطبي  المعلارف السلابقة فلي مواقلف  ديلدف واصسلتعداد اللدا م لللتعلم 

إللى أهميلة تنميلة   Costa & Kallik(2009كوسرتا و كال رك )أشلارا كلل ملن المسلتمر، حيلث 
علملللين بملللا فللليهم الطلللالب الموهلللوبينب وذكلللرا أن علللادات العقلللل تكلللون أكثلللر العقلللل للللدى كلللل المت

و/وحًا عندما نطلب من الطالب التحكم في إدارف تعلمهم االتعلم المنظم ذاتيًا ، كما أشارا أي/لًا 
 إلى أن أية فرصة للتعلم المنظم ذاتيًا تعتبر فرصة ثرية للطالب لممارسة عادات العقل.

 اةنشطة التعليميةثالثا : طبيعة تطبيق 

حيلللث يمكلللن أن يكلللون لتلللولي الباحلللث تلللدريب الطلللالب أثلللر  فلللي اسلللتفادف الطلللالب ملللن 
م موعلللة ا نشلللطة التعليميلللة المقدملللة كعلللرت صلللورف وتعليللل ، النصلللوص التلللي تت/لللمن مفهلللوم 
العادف، والنصلوص المتعلقلة بتنميلة العلادف، والقصلص القصليرف، وكلذلك علرت المواقلف والنملاذج 

الحكللم وا مثللة، و يرهلا ملن النشلاطات الفاعللة، كمللا أن  اً والحلوارات التفاعليلة، وأي/ل ملن الحيلاف، 
و ود أثر تلك ا نشطة على الطلالب قلد يعلود إللى طريقلة التفاعلل داخلل الفصلل أثنلاع ال لسلات 

ويعلل و الباحللث التدريبيللة مللن خللالل الللتعلم التعللاوني، والتفاعللل مللع اسللت ابات الطللالب لألنشللطة، 
النتي لة وهلي حصلول الفلرو  لصلال  القيلا  البعلدي فلي الفر/لين ا ول والثلاني إللى  أي/ًا تللك

تصميم ا نشظة التعليمية المقدمة لتنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيلًا ملن حيلث اسلتخدام الوسلا ل 
الحديثللة فللي تطبيقهللا، ومللن حيللث اسللتخدام أسللاليب العللرت المتنوعللة، و يرهللا سللاعد فللي تنميللة 

م المللنظم ذاتيلًا عنلد هللذ  العينلة الت ريبيللة، با /لافة إللى التلل ام الم موعلة الت ريبيللة مهلارات اللتعل
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بح/للور ال لسللات، ور بللتهم الملحللة فللي الحصللول علللى نتي للة إي ابيللة مللن أ للل تنميللة مهللارات 
تعلمهللم الللذاتي خاصللة وأنهللم فللي مرحلللة مللن حيللاتهم ملي للة بالصللراعات والمشللكالت، حيللث أكللد 

أن التفاعلللل المعللل   و هلللًا لو لللج وانتشلللار روح الفريللل  وترتيلللب  (117، 2005)دالرررد يلهيبغررري، 
الفصلللل فلللي م موعلللات ي علللل للبلللرامث التدريبيلللة أثلللرًا عللللى الطلللالب، كملللا سلللاهم فلللي  يلللادف ذللللك 

 التفاعل أن بعت الطالب يتسمون باستعداد لتنمية تلك العادات المو ودف بذرتها لديهم.
ع الدراسلات السلابقة عللى أهميلة العالقلة اصرتباطيللة  ميلل  هلذا البحلث ملعوأخيلرًا فقلد اتفل  

ا ي ابيللة بللين عللادات العقللل ومهللارات الللتعلم المللنظم ذاتيللًا، حيللث أكللدت هللذ  الدراسللات علللى أن 
عللادات العقللل ا سلللوب ا مثللل فللي تعللليم سلللوكيات التفكيللر الللذكا ي المسللتخدمة للحصللول علللى 

ي ا و/للللا  ا كاديميللللة والمهنيللللة وا سلللللرية ذروف ا داع فللللي حللللل المشللللكالت وتنظلللليم اللللللتعلم فلللل 
عللى أن علادات العقلل ت يلد  Culler (2007)، كما أكدت دراسة Campbell  (2006)كدراسة

من دافعية الطاللب لللتعلم والتحصليل وتميل  الطلالب ذوي التحصليل المرتفلع، أملا دراسلة عبلد ا  
بلين علادات العقلل واسلتراتي يات   ، فقد أو/حت مدى العالقة اصرتباطية ا ي ابية2010ر   ا

  عللى أهميلة عللادات 2012اللتعلم الملنظم ذاتيلًا، كملا أكلدت دراسللة محملد ال ي انلي وشلفاع وارد ا
العقللل فللي تنميللة مهللارات مللا وراع المعرفللة، وهللي إحللدى مهللارات الللتعلم المللنظم ذاتيللًا عللن طريلل  

ث لصلال  الم موعلة الت ريبيلة اللذين  تطوير برنامث تدريبي قا م على علادات العقلل، وقلد  لاعت النتلا  
 ،  2015 ، دراسلة إبلراهيم لل فرحلان ا 2014دربوا على البرنامث التلدريبي، وتلهتي دراسلة أميلر واكلد ا 

حيث كشفت النتا ث عن و ود عالقة ارتباطية إي ابية دالة إحصا يًا بين علادات العقلل واسلتراتي يات  
 ارات التعلم المنظم ذاتيًا على التوالي. التعلم المنظم ذاتيًا، وبين عادات العقل ومه 

إكساب الطالب بعت على استخدام بعت ا نشطة التعليمية   أثروعلى ما سب  يت/   
علللادات العقلللل فلللي تنميلللة مهلللارات اللللتعلم الملللنظم ذاتيلللًا، وأن تنميلللة بعلللت علللادات العقلللل فعاللللة، 

لتفكيلر بمرونلة، والتفكيلر ملا وأسلوب تربوي نا    نهلا تركل  عللى ممارسلة المتعلملين للمثلابرف، وا
وراع المعرفلللي، وكلللذلك قلللدرتهم عللللى التصلللور واصبتكلللار والت ديلللد، وممارسلللتهم لتطبيللل  المعرفلللة 
السابقة في مواقف أو/ا   ديدف في حياتهم، وكذلك استعدادهم الدا م للتعلم المسلتمر، وهلي فلي 
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اتيللًا، كمللا أنهللا تركلل  علللى م ملهللا عللادات تسللتطيع أن تنمللي العديللد مللن مهللارات الللتعلم المللنظم ذ 
 إشبا  الحا ات المتنوعة للمتعلمين في هذ  المرحلة العمرية.

 ث: ـــــات البحـــــــــتوصي

مرررررن دررررربل يللرررررهض يلسرررررابق لنترررررائ  يلبحرررررث فظ رررررد توفرررررل يلباحرررررث إلرررررى عررررردة 
 توف اا أمم ا:

فلللي  /لللرورف أن يلللتم تو يلللج بلللرامث لتنميلللة علللادات العقلللل للللدى المعلملللين، حتلللى ينملللو دورهلللم -1
 0العملية التعليمية، ويت/اعف تهثيرهم ا ي ابي على الطالب 

علللادات العقللللب وذللللك ملللن خلللالل إدما هلللا بحيلللث تصلللب   للل عًا باسلللتخدام /لللرورف اصهتملللام  -2
 أساسيًا من المناهث الدراسية في المراحل المختلفة، حتى تحق  أهداف التربية النفسية. 

للللدى  تنميلللة مهلللارات اللللتعلم الملللنظم ذاتيلللاً  ميلللة علللادات العقلللل فللليھ/لللرورف توعيلللة ا بلللاع بللله -3
أبنا هم، مما يستدعى توفير المناخ المناسب لنمو هلذا ال انلب ملن خلالل تقلديم نملوذج  يلد 

 .، وتقديم النصا   في  و من الود والحب والتفاهم

وتعمللل  /للرورف اصهنمللام بللالبرامث التللي تت/للمن أنشللطة  ماعيللةب أنهللا تللدعم عللادات العقللل -4
  .لدى الطالب في كافة المراحل العمرية على اكتسابها

/رورف التوعيلة الشلاملة بههميلة اكتسلاب بعلت علادات العقلل فلي حيلاف ا فلراد والم تمعلات  -5
 0من خالل وسا ل ا عالم المختلفة

وتطبيقللللج علللللى   مقيللللا  مهللللارات الللللتعلم المللللنظم ذاتيللللاً ااصسللللتفادف بللللهدوات البحللللث الحللللالي  -6
اصبتدا يلة والمرحللة المتوسلطة، مملا يقلدم دعملًا للنتلا ث م موعات أخرى من طالب المرحللة 
 التي تم التوصل إليها وتعميم الفا دف.

لرامث المدعملة  -7 لديم البل لالل تقل إثراع الطالب والطالبات عبر و ارف التربية والتعليم العالي ملن خل
كلهم لتنميللة عللادات العقللل، واسللتغالل طاقللات الطللالب والطالبلللات وتوظيفهلللا فلللي علللالج مشللا

 التي توا ههم أثناع دراستهم من أ ل إخراج  يل واعي و فريد من نوعج.
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إ راع الم يد من الدراسات التي تتناول برامث لعادات العقل لتنمية مهارات الطلبة في تنظليم  -8
تعلمهللم التللي لللم يللتم تناولهللا فللي هللذا البحللث كمهللارف التخطلليط، مهللارف التقللويم الللذاتي، مهللارف 

 ارف تنظيم ال هد.إدارف الوقت، ومه

اصعتنللاع ببقامللة دورات وتللوفير الكتللب والمرا للع العلميللة التللي تتنللاول عللادات العقللل وطللر   -9
 تنميتها للمعلم قبل وأثناع الخدمة.

تههيل طالب كليلة التربيلة وتلدريبهم عللى اسلتخدام علادات العقلل فلي التلدري  والتقلويم ملن  -10
 خالل ور  العمل أثناع التربية العملية.

اللدعم البشللري والملادي  قامللة أنشلطة هادفللة لتنميلة مهللارات اللتعلم المللنظم ذاتيلًا إمللا تلوفير  -11
بتفعيللل دور ا نشللطة الطالبيللة أو بعقللد بللرامث متخصصللة ونللدوات تسللهم فللي إلقللاع ال/للوع 

 على هذ  المهارات .

اسللللللتخدام المقللللللايي  المسللللللتخدمة فللللللي البحللللللث للكشللللللف عللللللن الطلبللللللة الللللللذين يملكللللللون مهللللللارات   -12
 مهم. لتنظيم تعل 

 ث: ــــات البحـــــرحـــــمقت

أثللار مللا  للاع فللي البحللث الحللالي مللن عللرت ليطللار النظللري وتحليللل للدراسللات السللابقة 
ذات الصلة، ف/اًل عن نتا ث البحث الحالي، العديد من التساخصت التي تحتاج إلي إ راع بعلت 

 يللري إمكانيللة إ را هللا الدراسللات لي ابللة عنهللا، وفيمللا يلللي يعللرت الباحللث بعللت الدراسللات التللي 
 في المستقبل 

استخدام استراتي يات تعليمية أخرى  ير التي استخدمها البحث الحالي ومعرفة أثرها على  -1
 مهارات التعلم المنظم ذاتيًا لدى طالب المرحلة الثانوية.

تصللللميم برنللللامث تللللدريبي لعللللادات العقللللل يللللخثر فللللي ات اهللللات المللللراهقين نحللللو المشللللكالت  -2
 المستقبلية.

داد برامث لتنمية بعت عادات العقل لدى المرشد الطالبي، لما لج من دور فعلال داخلل إع -3
 المنظومة التعليمية.

بناع برنامث إرشادي قا م على بعت عادات العقل وف  نموذج اكوستا وكاليك  فلي تنميلة  -4
 مهارات التعلم المنظم ذاتيّا لدى عينات مختلفة من الطالبات.
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د علللى بعللت عللادات العقللل لخفللت قللل  اصمتحانللات والتغلللب تصللميم بللرامث مختلفللة تعتملل  -5
 على المشكالت لدى طالب المرحلة الثانوية.

فعاليللة برنللامث مقتللرح لعللادات العقللل لللدى عينللة مللن الطللالب الللذين يعللانون مللن مشللكالت  -6
 دراسية وتهثر  على حل تلك المشكالت.

لوك العلدواني والعنلف تصميم برامث مختلفة تعتمد على بعلت علادات العقلل للحلد ملن السل  -7
 المدرسي لدى طالب المرحلة الثانوية.

دراسلللة للتعلللرف عللللى أثلللر برنلللامث تلللدريبي مسلللتند إللللى علللادات العقلللل فلللي نتلللا ث تحصللليل  -8
 الطالب في م موعة من المواد الدراسية.

كللالتفكير ا بللداعي  ،فاعليللة اسللتخدام عللادات العقللل فللي تنميللة أنللوا  مختلفللة مللن التفكيللر -9
 والناقد.
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 عـــــراجــــــامل

 ة:ـــــــــــع العربي ـــــــــــالمراج 

فاعظ ر بهنام  قائ  عظى م اهيا يلتنً   يلر يتي لظرتلظ  وأثرهه  . 2011إبراهيم، صالح محملد. ا
يألمردي  ويلنضر  ياليتمرراعي ويألديء يألكراد مي لردى يلطرب  مهتفلرري  عظرى توي راا 

. رسللالة دكتللورا  ا يللر ظ  يألساسرريومندفضرري يلتحفرر ل مررن يلحظ ررر يلثان ررر مررن يلررتل
 منشورف . معهد الدراسات التربوية.  امعة القاهرف.

فاعظ رررر يسرررتهيت ي ر م تهحرررر قائمرررر عظرررى يلرررتلظ   . 2015لل فرحللان، إبلللراهيم أحملللد إبلللراهيم. ا
يلمررنً   يت ررا  فرري يللظررو  عظررى تنم ررر عرراديا يلل ررل وم رراهيا يلتنًرر   يلرر يتي لطررب  

. رسالة دكتوراف ا ير منشورف . كلية  وي أنماط يلتلظ  يلمدتظفريلف  يلثالث يلمتوسط 
 التربية.  امعة أم القرى. السعودية.

يللبقررر بر ن يلررتلظ  يلمررنً   يت را  ويلتحفرر ل يألكرراد مي  . 2010ال لراح ،عبلد الناصللر ذيلاب. ا
   . 6. ملث ايلميظر يألدهن ر في يللظو  يلتهبو رر. لدى ع نر من طظبر ياملر يل هموك

 .348-333 . 4ا
أثررره يسرررتددي  غهيئررر  فررروه وهسرررو  يألفكررراه  . 2012ال فلللري، سلللماح بنلللت حسلللين صلللال . ا

يالبديع ر لتده   م هه يللظو  في تنم ر يلتحف ل وبلض عراديا يلل رل لردى طالبراا 
. رسلللالة دكتللورا  امنشلللورف  مقدمللة لكليلللة يلفرر  يألول يلمتوسرررط بمدن رررر مكررر يلمكهمرررر

 .هث وطر  تدري  العلوم ب امعة أم القرى. السعوديةالتربية في قسم المنا
بهنرام  قرائ  عظرى يسرتهيت ي اا يلتنًر   يلر يتي  . 2014ال ندي، إيمان عبد المقصود حسن. ا

ميظرر يللظرو  لظتلظ  وأثهه عظى ت د ه يل يا لدى يلمتفوق ن ع ظ ا  مندفضري يلتحفر ل. 
 .510سات العربية. . معهد البحوث والدرا2014. يناير1. العدد يلتهبو ر

أثرره بهنررام  تررده بي قررائ  عظررى  . 2012ال ي انللي، محمللد كللاظم  اسللم و وارد، شللفاع حسللين. ا
عاديا يلل رل فري مويقر  ح ات رر ويست فراء أثرهه فري تنم رر م راهيا مرا وهيء يلملهفرر 

 .46 . 17 .   ا9. مث اميظر أبحاث م سانلدى تبم   يلف  يلساد  يالبتديئي. 
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 . 1. ط ا"يللراديا يلل ظ رر وتنم ت را لردى يلتبم ر " . 2002هيم بن أحمد مسلم. االحارثي، إبرا
 الريات. مكتبة الشقرى.

دهيسررر بن رر يلديفل رر ويسررتهيت ي اا يلرتلظ  وأثهممرا عظررى   . 1999حسلن، عل ت عبلد الحميلد. ا
ميظررر كظ ررر يلتهب ررر يلتحفرر ل يلدهيسرري لرردى طالرر  كظ ررر يلتهب ررر. ياملررر يلزقرراز ق. 

 .24 . 33.   ااز قبالزق
تط ب راا باسرتددي  بهنرام   -يإلحفراء يلنفسري ويلتهبروي . 2011حسن، ع ت عبد الحميلد. ا

SPSS18   .القاهرف. دار الفكر العربي 
أثرره يسررتددي  بهنررام  تررده بي قررائ  عظررى عرراديا يلل ررل وفررق  . 2005الرابغللي، خالللد محمللد. ا

طررب  يلفرر  يألول يلثررانوي  نًه ررر كوسررتا فرري يلتفك رره عظررى ديفل ررر يإلنيرراز لرردى
 . رسالة ما ستير ا ير منشلورف .  امعلة البلقلاع التطبيقيلة  بالممظكر يللهب ر يلسلود ر

 .ا ردن
عررراديا يلل رررل لررردى طظبرررر يلياملرررر يل اشرررم ر  . 2010ر  ، عبلللدا  محملللد عبلللد اللطيلللف. ا

يللر منشللورف . ا  . رسللالة ما سللتيروعبقت ررا باسررتهيت ي اا يلررتلظ  يلمررنً   يت ررا  لررد   
 ال امعة الهاشمية. ا ردن.

. نمرا ج ودهيسراا "يلتلظ  يلمنً   يت ا  وتوي اا أمدي  يإلنياز" . 2006رشوان، ربيع عبد . ا
 . القاهرف  عالم الكتب.ملافهة

  A-A-Iأثه يستددي  يستهيت ي ر )حظرل   يسر ل   يست فري    . 2006سعيد، أيمن حبيب. ا
طرب  يلفر  يألول يلثرانوي مرن دربل مرادة يلك م راء.  عظى تنم ر عاديا يلل رل لردى

 .428-464 ، 4 . ا2. مث ادهيسر منشوهة بالمؤتمه يللظمي يللاشه لظتهب ر يللظم ر
أثرررره بهنررررام  لررررتلظ  م رررراهيا يلتنًرررر   يلرررر يتي عظررررى يألديء  . 2003سلللليمون، ريللللم ميهللللوب. ا

نشلورف .  امعلة طنطلا. . رسالة دكتورا  ا يلر ميألكاد مي لدى ع نر من طب  يلياملر
 كلية التربية.

فاعظ رررر بهنرررام  ترررده بي لتنم رررر بلرررض عررراديا يلل رررل  . 2011السلللواح، منلللار عبلللد الحميلللد. ا
. ميظر يللظرو  يلتهبو رريلمنتير لدى ميموعر من يلطالباا يلملظماا به اض يألطفال. 

 .97-55 .  امعة عين شم . القاهرف. 3 .   ا19مث ا



أثر استخدام عادات العقل في تنمية مهارات التعلم   أ / إبراهيم فتحي  ،أ.د/ مختار أحمد
 المنظم ذاتيا  

 

 138 

دهيسررر للرراديا يلل ررل لرردى يلطظبررر    2006يللد، نللورف و بنللتن، ن للاف االصللبا ، سللميلة، و ال ع
. ميظرر يللظرو  يلتهبو رريلمتفوق ن في يلممظكر يللهب ر يلسلود ر ونًرهيئ   فري يألهدن. 

 .713 .  يوليو. ا ردن3  ا
أثره تفرم   يسرتهيت ي ر لظرتلظ  يإللكتهونري قرائ  عظرى  . 2011عبد الحميد، عبد الع يل  طلبلة ا

  ب ن أسال   يلتلظ  يلنشط عبه يلو   وم اهيا يلتنً   يل يتي لظرتلظ  عظرى كرل يلتول 
ميظرر من يلتحف ل ويستهيت ي اا يلتلظ  يلمنً   يت ا  وتنم ر م اهيا يلتفك ره يلتر مظي. 

 . مصر.250 . 2 امعة المنصورف. ج ا - كظ ر يلتهب ر
ياليتمرراعي يلمطظوبررر لملظرر  عرراديا يلل ررل وم رراهيا يلرر كاء  . 2010عريللان، سللميرف عطيللة. ا

دهيسررراا فرررى يلمنرررام  وطرررهق يلفظسرررفر وياليتمررراع فررري يل رررهن يلحرررادي ويللشررره ن. 
 .87- 40. مصر. 155.   يلتده  

بهنرام  م ترهح لتنم ررر بلرض عراديا يلل رل ويلرروعي  . 2008عصلفور، إيملان حسلنين محملد. ا
ررب ا لظطالبراا يلملظمراا شرلبر يلفظسرفر وياليتمراع.  يلتهبو رر لظدهيسراا  ميظرر يليمل ر

 .210 - 155 . 15. مصر .  اياليتماع ر
فاعظ رررر نمرررو ج أبلررراد يلرررتلظ  لمررراهزينو فررري تنم رررر  . 2009فلللت  ا ، عبلللد السلللالم منلللدور. ا

يالست لا  يلمفام مي، وبلض يللاديا يلل ظ ر لدى تبم   يلف  يلساد  من يلتلظر   
 . 12املث  . ياملرر يل فر   -لتهبو رر يلميظر ييالبتديئي بالممظكر يللهب ر يلسلود ر. 

 .98-28  2ا  
يلمررؤتمه يللظمرري . "يلتنًرر   يلرر يتي لظررتلظ : نمررا ج نًه ررر" . 2003كامللل، مصللطفى محمللد. ا

 .267. ياملر طنطا. يلتلظ  يل يتي وتحد اا يلمست بل -يلثامن عشه لكظ ر يلتهب ر 
تر مة مدار   عاديا يلل ل". "يستكشا  وت في . 1، ج 2003كوستا، لرثر و كاليك، بينا. ا

 . اللدمام  دار الكتلاب التربلوي للنشلر 1الظهران ا هلية بالمملكلة العربيلة السلعودية. ط ا
 والتو يع.

شغال عاديا يلل ل"  .  2، ج  2003كوستا، لرثر و كاليك، بينلا. ا  . تر ملة ملدار  الظهلران  "تفل ل وي 
   دار الكتاب التربوي للنشر والتو يع.  . الدمام 1ا هلية بالمملكة العربية السعودية. ط ا 
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عرديد ت راه ه عن را" . 3ج 2003كوستا، لرثر و كاليك، بينلا. ا تر ملة  ."ت رو   عراديا يلل رل وي 
 .  الللللدمام  دار الكتللللاب 1مللللدار  الظهللللران ا هليللللة بالمملكللللة العربيللللة السللللعودية. ط ا

  التربوي للنشر والتو يع.
ررراد " . 1998، برانلللت و موفنلللت. املللار انو، بيكلللرنث، أريلللدونو، بالكبلللورن ررري أبلر ررر  فر رررل يلملظر دل ر

 .  تر مة  ابر  ابر ، صفاع ا عسر ونادية شريف. دار قباع  القاهرف."يلرتلظ 
. "تطب  رراا عمظ ررر فرري تنم ررر يلتفك رره باسررتددي  عرراديا يلل ررل" .  2008نوفللل، محمللد بكللر. ا

 عمان. ا ردن  دار المسيرف.
عرراديا يلل ررل وعبقت ررا بررالتلظ  يلمررنً   يت ررا  لرردى طررب   . 2014واكللد، أميللر ن يللب محمللد .ا

. رسلللالة ما سلللتير ا يلللر منشلللورف . كليلللة العللللوم التربويلللة يلمهحظررررر يلثانو ررررر فرررري عكررررا
 والنفسية.  امعة عمان العربية. ا ردن.

ان. دار 1. ط"يلحاسرررو  وطرررهق يلترررده   ويلت رررو  " . 2009قطللليط،  سلللان يوسلللف. ا . عملللّ
 والتو يع.الثقافة للنشر 

 ثانيا : المراجع اةجنبية

Anderson, 2001. Teaching habits of mind- using habits of mind 

cards. The grange p-12 college hoppers crossing. Australia 

Educational Leadership, 50 (2): 75-80. 

Baker, L. (1996). Social influence on Metacognitive Development in 

Reading In Cornoldi, C, & Oakhill, J. (Eds.), Reading 

Comprehension Difficulties: Process and Intervention, 331. 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  

Beyer, B. (2001) What Research Suggests About Teaching Thinking 

Skills. In Costa, A. (Ed.) Developing Minds: A Resource Book 

for Teaching Thinking. Alexandria, VA: Association for 

Supervision and Curriculum Development 

Campbell, J. (2006). Theorizing Habits of Mind as a Framework for 

Learning. Paper Presented at the Australian Association for 

Research in Education (AARE) Annual Conference Adelaide, 

Central Queensland University Retrieved 10/7/2016 from: 

http://www.aare.edu.au/camo610. 

http://www.aare.edu.au/camo610


أثر استخدام عادات العقل في تنمية مهارات التعلم   أ / إبراهيم فتحي  ،أ.د/ مختار أحمد
 المنظم ذاتيا  

 

 140 

Chung. M.. (2000). The Development of Self-Regulated Learning. 

Asia Pacific Education Review. 1(1). 55-66. 

Costa, A. & Kallick, B. (2000). Activating & Engaging Habits of 

Mind ,Association for supervision and Curriculum 

Development. Alexandria Virginia, USA. 

Costa, A. & Kallick, B. (2003). What are Habits of Mind? Retrieved, 

from: http://www.Habitsofmin. net/whatare.htm.(9-3- 2013). 

Costa, A. & kallick, B. (2009) Learning and leading with Habits of 

Mind. Across the Curriculum.  

Costa, A. and Lowery, L (1991) Techniques for Teaching Thinking. 

Pacific Grove CA: Critical Thinking Press and Software. Pintrich, 

P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated 

learning. cited in M. Boekaerts. P. R. Pintrich. & M. Zeidner 

(Eds.). Handbook of self-regulation, 451,452-494. San Diego. CA: 

Academic.  

Culler, A.(2007). From dropouts to higher achievers: Habit Of Mind 

PhD Thesis, Ed.344718,U.K. Educational Technology, 

Vol.(31G). 

Dimmer, S.A (1993) the effect of humor on creative thinking & 

personal problem solving in college students.Diss.Abst.Inter.54, 

279. 

Goldenberg ,E.p.(1996) The evolving systems approach to creative 

work In D.B. Wallace & H.E. Gruber (Eds),Creative people at 

work New York: Oxford University. 

Hart, H. & Keller, R. (2003). Practical Strategies for the Teaching of 

Thinking. Boston: Allyn and Bacon.  

Marzano, R. J. (2003). What works in schools? Alexandria, VA: 

ASCD. 

Perkins, D. N., Jay, E., & Tishman, S. (1997). Beyond abilities: A 

dispositional theory of thinking. The Merrill-Palmer Quarterly, 

39(1), 1-21. 



 مجلة كلية التربية ببنها 

   أكتوبر (120) العدد             
9201   ( 1ج)  

 

 141 

Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-

regulated learning components of classroom academic 

performance. Journal of Educational Psychology, Vol.  

(82), 33–40. 

Purdie, N., Hattie, J., & Douglas, G. (1996). Student conceptions of 

learning and their use of self-regulated learning strategies: A 

cross-cultural comparison. Journal of Educational Psychology, 

Vol.  (88), No. ( 1), 87-100. 

Schunk, D. (1989a). Social cognitive theory and self-regulated 

learning. In Zimmerman, B& Schunk, D. (Eds) self regulated 

learning and Academic Achievement: theory , research, and 

practice. New York: Springer. 

Yang, M. (2005). Investigating the structure and the pattern in self-

regulated learning by high school students. Asia Pacific 

Education Review, Vol. (6), No. (2), 162.. 

Zimmerman, B. (1989). A social Cognitive View of Self-Regulated 

Academic Learning, Journal of Educational Psychology, Vol. 

(81), No.(3), 329.  

Zimmerman, B. J. & Martinez-Pons. M. (1986). Development of a 

structured interview for assessing student use of self-regulated 

learning strategies. American Educational Research Journal, 

Vol. (23), No. (6), 14-628. 

Zumbrunn, S., Tadlock, J. & Danielle, E. (2011). Encouraging Self-

Regulated Learning in the Classroom: A Review of the 

Literature. Metropolitan Educational Research Consortium 

(MERC). Virginia Commonwealth University. 


