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 ممخص الدراسة بالغة العربية
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر بحث الدرس في تنمية بعض عادات العقؿ لدل      

مرحمة بيف استجابات معممات المعممات المرحمة الثانكية مف كجية نظرىف، كالكشؼ عف الفركؽ 
عدد  -سنكات الخدمة -الثانكية في عادات العقؿ كالتي قد تعزل لمتغيرات )المؤىؿ العممي 

الدكرات التدريبية(، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي المسحي، كتككف مجتمع الدراسة مف 
 جميع معممات المرحمة الثانكية المشاركات في تطبيؽ بحث الدرس بمدارس محافظة الخرج

( معممة مف معممات المرحمة 85عينة الدراسة عمى ) كاشتممت، معممة (07عددىف )كالبالغ 
الثانكية المشاركات في بحث الدرس كالذيف تـ اختيارىف بالطريقة العشكائية البسيطة، كلتحقيؽ 

( أبعاد، كقد أظيرت 5( عبارة مقسمة عمى )07أىداؼ الدراسة تـ اعداد استبانة تككنت مف )
) المثابرة  جة مكافقة عالية عمى دكر بحث الدرس في تنمية عادات العقؿ التاليةالنتائج كجكد در 

، االصغاء بتفيـ كتعاطؼ، التفكير بمركنة ، تطبيؽ المعارؼ الماضية عمى أكضاع جديدة، 
االستجابة بدىشة كتساؤؿ، التصكر كاالبتكار كالتجديد، التفكير ما كراء المعرفة، االستقبلؿ 

نظر معممات المرحمة الثانكية، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات مف كجية  العقمي(
داللة احصائية بيف استجابات معممات المرحمة الثانكية في عادات العقؿ كالتي تعزل لمتغيرات 

 .عدد الدكرات التدريبية( -سنكات الخدمة -)المؤىؿ العممي 
عممية لمتكعية بأىمية بحث  كفي ضكء النتائج تكصي الدراسة بتنظيـ مؤتمرات كندكات
 الدرس كبياف دكره في تنمية عادات العقؿ كالتنمية المينية المستدامة.

 معممات المرحمة الثانكية -عادات العقؿ -بحث الدرس الكممات المفتاحية:
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The abstract 
The study aimed to identify the role of the study of the lesson in 

developing some habits of mind among secondary school teachers from 
their point of view, and to reveal the differences between the responses 
of secondary school teachers in the habits of the mind, which may be 
attributed to variables (academic qualification - years of service - 
number of training courses). Descriptive survey curriculum, and the 
study population consisted of all the secondary school teachers 
participating in the application of the study of the lesson in the schools 
of Al-Kharj governorate, who numbered (70) teachers, and the study 
sample included (58) secondary school teachers participating in the 
study of the lesson and who were chosen by the simple random 
method. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was 
prepared consisting of (40) phrases divided into (8) dimensions, and the 
results showed a high degree of agreement on the role of the lesson 
research in developing the following habits of mind (perseverance, 
listening with understanding and compassion, thinking flexibly, applying 
past knowledge to situations New, responding with amazement and 
questioning, perception, innovation and innovation, thinking beyond 
knowledge, mental independence) from the point of view of secondary 
school teachers, and the results showed that there were no statistically 
significant differences between Responses of secondary school teachers 
in habits of the mind, which are attributed to variables (academic 
qualification - years of service - number of training courses). 
In light of the results, the study recommends organizing scientific 
conferences and seminars to raise awareness of the importance of 
researching the lesson and stating its role in developing habits of mind 
and sustainable professional development. 
Key words: Lesson Research - Habits of Mind - Secondary School 
Teachers 
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 المقدمة:
يشيد الفكر التربكم العديد مف التطكرات كالتغيرات التربكية، كالتي كاف مف أبرزىا زيادة      

االىتماـ بتنمية العادات العقمية لدل المعمميف لتمكينيـ مف مكاجية تداعيات كتحديات العصر 
 ة كاالستمرارية.الحالي عصر المعمكمات كالتكنكلكجيا، كلجعؿ مياراتيـ كقدراتيـ تتسـ بالديمكم

( عمى أىمية عادات العقؿ كفعاليتيا التربكية في Costa&Kalickكلقد أكد ككستا ككاليؾ)     
الممارسات التعميمية كالمكاقؼ المختمفة كمع مختمؼ مستكيات الطمبة كمراحميـ الدراسية، فالفرد 

يحقؽ درجة عالية مف الذم يمتمؾ عادات العقؿ يستطيع أف يطكر قدراتو العقمية باستمرار كأف 
 (4700الكفاءة التدريسية.)في الشمرم،

كبالتالي فإف عادات العقؿ تمعب دكرنا حيكينا في نجاح األفراد كتقدميـ داخؿ المؤسسات      
التعميمية كخارجيا؛ ألف أدائيـ في الميارات األكاديمية كالتعميمية كالمكاقؼ الحياتية ىك نتاج 

نجاحيـ كاخفاقيـ، كما تؤدم عادات العقؿ دكرنا بارزنا كمؤثرنا لدل  تفكيرىـ، كبمكجبو يتحدد مدل
 (4705األفراد في التكيفات كالفعاليات عمى نحك فعاؿ) الجيزاني كعباس،

كدراسة (Verner& Gaudreall.2011).لذا اكدت العديد مف الدراسات كدراسة      
تبلؾ المعمميف لعادات العقؿ، ( عمى أىمية ام4705( كدراسة أبكرياش كالجندم)4702الخفاؼ)

كمما سبؽ يتبيف ضركرة االىتماـ بالعادات العقمية كتدريب المعمـ عمييا؛ لتصبح عادة يمارسيا 
في مكاقفو الحياتية، كيكتسب مف خبلليا الميارات كالقدرات البلزمة لمكاكبة التطكرات العالمية 

 كالثكرة المعرفية كالتقنية.

عمى تعزيز دكر المعمـ كرفع  4707أىداؼ الرؤية السعكدية كفي ذات السياؽ ركزت      
كفاءتو كايماننا بذلؾ كضعت كزارة التعميـ اليدؼ االستراتيجي الثاني في برنامج التحكؿ الكطني: 

 تحسيف استقطاب المعمميف كاعدادىـ كتأىيميـ كتطكيرىـ.

خؿ المدرسة، كتحسيف كيعد بحث الدرس أداة فعالة إلحداث التطكير الميني لممعمـ دا     
التدريس كرفع مستكل الطبلب؛ اذ يقكده المعممكف بالتعاكف فيما بينيـ كمع القيادات داخؿ 
المدرسة كخارجيا، فيتعممكف معنا القضايا ك األفكار الكبرل التي يتضمنيا المحتكل العممي 

ياؽ المدرسة كمف كيتطكركف مينينا مف خبلؿ معالجة المشكبلت التربكية كالتعميمية معنا ضمف س
 (.4700خبلؿ تككيف شبكة مترابطة مع المدارس األخرل) فريؽ خبراء مشركع التطكير الميني،
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( Mehmet,2019كما أظيرت العديد مف الدراسات فاعمية بحث الدرس كمف ذلؾ دراسة: )     
 كىي دراسة حالة أجريت في تركيا كىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ بحث الدرس كأداة
لتحسيف التطكير الميني لممعمميف ككذلؾ تعمـ الطبلب، كأظيرت نتائج الدراسة أف بحث الدرس 
ساىـ بدرجة كبيرة في تنمية ميارات التدريس لدل المعمميف كالتعاكف فيما بينيـ كما ساىـ في 

 ( كالتي ىدفت إلى تنمية ميارات التفكير4702زيادة تعمـ الطبلب. كدراسة فاطمة أبك الحديد )
التحميمي كالميؿ نحك العمؿ الجماعي لدل معممي الرياضيات قبؿ الخدمة باستخداـ برنامج 

كرحبلت بنؾ المعرفة المصرم كتكصمت "Lesson Study" تدريبي قائـ عمى بحث الدرس
النتائج إلى فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات التفكير التحميمي كالميؿ نحك العمؿ 

ب المجمكعة التجريبية كفي ضكء تمؾ النتائج أكصت الباحثة بضركرة الجماعي لدل طبل
 تضميف بحث الدرس في برامج اعداد معمـ الرياضيات قبؿ الخدمة.

كىذا ما دعى كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية، ممثمة بالمركز الكطني لمتطكير الميني     
كالشرقية كعسير، كفؽ الرؤية السعكدية اليابانية  بالكزارة، إلى تنفيذ بحث الدرس في الرياض كجدة

، كانطبلقنا مف تكجيات الكزارة نحك استدامة التطكير الميني لممعمميف، ثـ أعمنت اتجاىيا 4707
 (0002نحك التكسع فيو كذلؾ بعد أف أثبتت المرحمة األكلى فاعميتو) كزارة التعميـ، 

العممية، كاتساع التطبيقات التكنكلكجية التي كتأتي عادات العقؿ كإحدل نتائج تكالي الكشكؼ 
تمقي عمى عاتؽ القائميف عمى التطكير الميني مزيدنا مف التحديات كالمسئكليات، إلعداد معمميف 
يثابركف في حؿ مشكبلتيـ، كيتحكمكف باالندفاع عند حؿ تمؾ المشكبلت، كيتعاممكف بمركنة مع 

ية، كالثقافية، كاالقتصادية، كيسيمكف في انشاء حياة الثراء الذم تنطكم عميو االختبلفات االنسان
يسكدىا االنسجاـ عف طريؽ التفكير التبادلي، كاالصغاء بتفيـ كتعاطؼ مع اآلخريف، كاالستعداد 

 (costa,AL,2000الدائـ لمتعمـ المستمر.)
كبناءن عمى تمؾ المعطيات جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى دكر بحث الدرس في تنمية      

 عض عادات العقؿ لدل معممات المرحمة الثانكية مف كجية نظرىف.ب
 :الدراسةمشكمة 

تسعى المممكة العربية السعكدية في كقتيا الحاضر إلى احداث نقمة نكعية في التعميـ بكافة      
جكانبو، حيث تضمف تحكالن إلى تعميـ متقدـ كأكثر فاعمية يمبي متطمبات القرف الحادم كالعشريف 

التطكرات العالمية كالثكرة المعرفية كالتقنية، كيكسب العامميف في التعميـ الميارات  كيكاكب
 كالقدرات ذات الكفاية التربكية العالية.
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كنظران لصعكبة اعداد المعمـ في ظؿ ثكرة التكنكلكجيا كالمعمكمات أصبح التطكير الميني      
ية اتجاىاتيـ اإليجابية نحك العممية صماـ األماف الذم يضمف رفع كفاءة أداء المعمميف كتنم

 التعميمية كتنمية مياراتيـ كقدراتيـ العقمية لمقياـ بالممارسات الصفية الفعالة.
كلذلؾ تبنت كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية مشركع التطكير الميني القائـ عمى     

 اكسابيـ العادات العقمية.المدرسة "بحث الدرس" كمشركع لتطكير المعمميف أثناء الخدمة ك 
حيث اكدت العديد مف الدراسات عمى فاعمية بحث الدرس في التطكير الميني لممعمميف كمف    

( كدراسة عمكشو 4702( كدراسة ميدية)4700( كدراسة النماصي)4700ذلؾ دراسة  مركاد)
 (4702كغاده)

عمميف المعرفية كنظرنا ألىمية عادات العقؿ حيث أنيا المحرؾ الرئيسي لقدرات الم
كالكجدانية، كما تسيـ في تطكير الميارات الذاتية عمى نحك يتكافؽ مع التعمـ المستمر كالذم يعد 

            كما أشارت دراستي كؿ مفضركرة مف أجؿ التطكير الميني داخؿ المؤسسات التعميمية.
( Elyousif, Abdelhamied, 2013) (Al-Assaf,J,F, 2017)  ير عادات إلى أىمية تطك

العقؿ لدل المعمميف لكي تساعدىـ عمى تفكير عممي أفضؿ .كتكصمت نتائج دراسة كؿ مف : 
Calik,Turan& Coll, 2014) ( Dunn,M, 2017 )  إلى أف استخداـ المعمميف لعادات )

العقؿ قد يساعد في تقميؿ التكتر النفسي الذم قد يعاني منو المعمـ، كما أنيا تكسبو الرحمة عند 
 ممو مع الطبلب ، كتساعده عمى التكيؼ كالتعامؿ الجيد مع الظركؼ كالمكاقؼ الطارئة .تعا

يتضح مما سبؽ أىمية اكساب معممات المرحمة الثانكية عادات العقؿ قبؿ كأثناء الخدمة 
أف العادات العقمية تمثؿ القدرة عمى  (costa,AL,2000)ألىميتيا، حيث أكد ككستا ككاليؾ 

لتمميحات السياقية بالكقت المناسب الستخداـ النمط األفضؿ كاألكفأ مف التنبؤ مف خبلؿ ا
العمميات الذىنية عف غيره مف األنماط عند حؿ المشكمة، أك مكاجية خبرة جديدة كتقييـ الفرد 

 لفاعمية استخدامو ليذا النمط مف العمميات الذىنية. 
بحث الدرس في تنمية بعض كعميو فإف مشكمة الدراسة تتمحكر حكؿ التعرؼ عمى دكر     

 عادات العقؿ مف كجية نظر معممات المرحمة الثانكية.
 : استنادًا عمى ما سبق حاول البحث اإلجابة عن األسئمة التالية:الدراسةأسئمة 

) المثابرة ، االصغاء بتفيـ  ما دكر بحث الدرس في تنمية بعض عادات العقؿ التالية-0
المعارؼ الماضية عمى أكضاع جديدة ، االستجابة كتعاطؼ، التفكير بمركنة ، تطبيؽ 

 ، التصكر كاالبتكار كالتجديد ، التفكير ما كراء المعرفة، االستقبلؿ العقمي( بدىشة كتساؤؿ،
 مف كجية نظر معممات المرحمة الثانكية ؟ 
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ما الفركؽ االحصائية بيف استجابات معممات المرحمة الثانكية في عادات العقؿ كالتي قد  -4
 عدد الدكرات التدريبية( ؟ -سنكات الخدمة -زل لمتغيرات )المؤىؿ العممي تع

 :الدراسةأىداف 
) المثابرة ، االصغاء  دكر بحث الدرس في تنمية بعض عادات العقؿ التالية عف الكشؼ-0

بتفيـ كتعاطؼ، التفكير بمركنة ، تطبيؽ المعارؼ الماضية عمى أكضاع جديدة ، االستجابة 
 ، التصكر كاالبتكار كالتجديد ، التفكير ما كراء المعرفة، االستقبلؿ العقمي( بدىشة كتساؤؿ،

 مف كجية نظر معممات المرحمة الثانكية.
تحديد الفرؽ في دكر بحث الدرس في تنمية بعض عادات العقؿ حسب متغيرات )المؤىؿ -4

 كية.عدد الدكرات التدريبية( بيف معممات المرحمة الثان -سنكات الخبرة-العممي 
 :الدراسةأىمية 

 األىمية النظرية:-
القاء الضكء عمى أىمية امتبلؾ المعمميف كالمعممات العادات العقمية مف أجؿ تحسيف -0

 الممارسات التدريسية.
 يقدـ البحث رؤية جيدة عف بحث الدرس كفاعميتو في تنمية عادات العقؿ لدل المعمميف.-4
 األىمية التطبيقية: -
البرامج التدريبية ألىمية تضميف عادات العقؿ في برامج التطكير لفت نظر مخططي  -0

 الميني.
تفيد معممي كمعممات المرحمة الثانكية في اكسابيـ الميارات كالقدرات العقمية كتكظيفيا في  -4

 مكاقؼ متباينة.
 :الدراسةحدود 

            اليةالتعرؼ عمى دكر بحث الدرس في تنمية بعض عادات العقؿ الت الحدود الموضوعية:
) المثابرة ، االصغاء بتفيـ كتعاطؼ، التفكير بمركنة ، تطبيؽ المعارؼ الماضية عمى أكضاع 

، التصكر كاالبتكار كالتجديد ، التفكير ما كراء المعرفة،  جديدة ، االستجابة بدىشة كتساؤؿ،
ث عمى ثماف كقد اقتصر البحمف كجية نظر معممات المرحمة الثانكية.  االستقبلؿ العقمي(

عادات عقمية ذات الصمة بمتغيرات البحث، كلضماف استجابة المبحكثيف كضماف تركيز الدراسة 
 جيدة يمكف تعميميا. كمف ثـ الكصكؿ إلى نتائج
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               تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي الحدود الزمانية:
 ق(0000-0004)

 تـ تطبيؽ الدراسة في المدارس الحككمية التابعة إلدارة تعميـ محافظة الخرج.الحدود المكانية: 
 :الدراسةمصطمحات 

بحث اجرائي تشاركي يقـك في األصؿ عمى قاعدة التأمؿ في الممارسات  بحث الدرس:" -
          التدريسية، كيضطمع بو مجمكعة مف المعمميف كالمعممات الخبراء في التدريس، كينضكم 

         بؤرة أك مشكمة تعميمية اك تعممية معينة، كيتطمب ىذا البحث التشاركي كضع خطة عمى 
عادة التدريس              عمؿ كتككف قصيرة أك طكيمة المدل؛ لتحقيؽ أىداؼ رئيسية، كتحسيف كا 

 (.4702)ميديو الثقفي، 
مدرسة، يمارس فيو أحد نماذج التطكير الميني المستداـ القائـ عمى ال التعريف اإلجرائي:

مجمكعة مف المعممات داخؿ المدرسة كخارجيا دكرة بحث الدرس كالتي تبدأ بضبط اليدؼ البعيد 
كتمر بخطكات منظمة كتنتيي بكتابة تقرير عف بحث الدرس؛ مف أجؿ  اكساب المعممات 

ركيز عادات عقمية منتجة مف خبلؿ تأمبلتيـ المستمرة حكؿ األفكار الكبرل التي مف أىميا الت
 المستمر حكؿ أىداؼ تعمـ الطبلب. 

ىي أنماط األداء العقمي الثابت كالمستمر في العمؿ بيدؼ التكصؿ إلى فعؿ عادات العقل: -
انتاجي كسمكؾ ذكي كعقبلني يساعد الفرد عمى مكاجية المشكبلت كالمكاقؼ الحياتية 

 (Costa&Kalick.2000)المتنكعة بكفاءة كاقتدار
نماط األداء العقمي المكجكدة لدل معممات المرحمة الثانكية المشاركات في أ التعريف اإلجرائي:

بحث الدرس كالتي تدفعيف الستخداـ بعض عادات العقؿ التي لدييف بصفة مستمرة في كؿ 
أنشطة الحياة سكاء في الحصكؿ عمى المعرفة أك مكاجية مشكمة داخؿ المدرسة كخارجيا كتقاس 

 ابات المعممات لبلستبانة التي أعدتيا الباحثة.العادة العقمية مف خبلؿ استج
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 بحث الدرس المبحث األول:
 ":Lesson Study "مفيوم  بحث الدرس

مف خبلؿ مسح الدراسات السابقة تعددت تسميات بحث الدرس عند التربكييف، فيناؾ مف 
كث، كنمكذج بحث الدرس، كاستراتيجية يطمؽ عميو استراتيجية دراسة الدرس، كالدرس المبح

 التدريس التأممي.
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كُيعرؼ بحث الدرس بأنو مدخؿ لمتنمية يقـك عمى عقد اجتماعات دكرية لفريؽ صغير مف      
المعمميف لمعمؿ معان فيما بينيـ، تبدأ بتحديد ىدفان عامان ألحد الدركس يعمؿ عمى احداث تعديؿ 

مراحؿ ىي: التعريؼ بدراسة الدرس، كمرحمة ما قبؿ  حقيقي في سمكؾ التبلميذ، كيمر بأربع
الدرس، كمرحمة تنفيذ الدرس، كمرحمة ما بعد الدرس، كيمكف تكرار المراحؿ األربع لعدة مرات 

( بأنو اإلجراءات التي يقـك 4700(، كيعرفو مركاد )4700حسب رؤية أفراد الفريؽ )عبدالباسط 
تحديد التحديات التي تكاجييـ أثناء التدريس بيا مجمكعة مف المعمميف كالتي تمكنيـ مف 

كالتشاكر كالبحث كاستخداـ تجاربيـ الشخصية في اقتراح حمكؿ مناسبة لمكاجية ىذه التحديات، 
كالعمؿ معان كفريؽ لتخطيط الدرس، كمراقبة الدرس الذم ُيدرس؛ لرصد تعمـ التبلميذ كتمخيص 

عادة تدريسو، كتبادؿ ا لمستندات كاإلجراءات اليكمية لتدريس الدرس الدرس، كمراجعة الدرس، كا 
( أف بحث الدرس ىك عبارة عف نيج في التطكير الميني 4700فيما بينيـ .كما يعرفو الشمرم )

المرتكز عمى المدرسة لتحقيؽ مجتمعات تعمـ مينية مستدامة داخؿ كخارج المدرسة مف خبلؿ 
درس شكؿ مف أشكاؿ التنمية ( أف بحث ال4708دكرة بحث الدرس، بينما يرل المغامسي )

المينية حيث يجتمع فريؽ مف المعمميف لتحميؿ عممية التعمـ كالتعميـ مف خبلؿ تطكير درس أك 
حؿ مشكمة كفؽ خطكات محددة، بيدؼ الكصكؿ إلى فيـ أعمؽ لكيفية تعمـ الطبلب، كالخركج 

 بتقارير كنتائج يمكف تبادليا مع غيرىـ مف المعمميف في التخصص.

 مى ما سبق من تعريفات نستنتج أن بحث الدرس:وبناء ع
 أحدث أساليب التطكير الميني لممعمميف  .0
قائـ عمى البحث التشاركي بيف المعمميف مف خبلؿ عقد اجتماعات دكرية بينيـ بيدؼ  .4

 تعديؿ حقيقي في سمكؾ المتعمميف
 طريقة عممية لحؿ مشكمة تعميمية أك تعممية معينة مف أرض الكاقع )المدرسة( .0
 ئـ عمى خطكات مرتبة كمنظمة بيدؼ الكصكؿ إلى فيـ أعمؽ لكيفية تعمـ الطبلبقا .0
 يسيـ في تحقيؽ مجتمعات تعمـ ميني سكاء داخؿ المدرسة أك خارجيا  .8
ليس مجرد مخطط تفصيمي لمدرس بؿ ىدفو األساسي تحسيف الممارسات التدريسية بشكؿ  .2

 تدريجي لتطكير عممية التدريس
 ات كتدكير المعرفة بيف المعمميف.كسيمة ىامة لتبادؿ الخبر  .0
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 بحث الدرس  نشأة
" في الياباف في بدايات القرف التاسع عشر الميبلدم، Lesson Study "نشأ بحث الدرس     

عندما قررت الياباف تحسيف الممارسات التعميمية بشكؿ تدريجي، متأثرة بأفكار العالـ األمريكي 
في الياباف باعتباره أىـ نماذج التنمية المينية )جكف ديكم( كشاع بعد ذلؾ عمى نطاؽ كاسع 

لممعمميف، ككاف لو دكر في تطكير ميارات المعمميف كالذم انعكس عمى رفع مستكل الطبلب في 
 الياباف إلى مراكز عالمية متقدمة.

 كأظيرت العديد مف الدراسات فاعمية ىذا النمكذج، كمف ذلؾ دراسة فيديك     
(TIMSS.1995) أىمية نمكذج بحث الدرس في التطكير الميني داخؿ المدرسة  كالتي كشفت

 كتحسيف الممارسات التعميمية كنتائج تحصيؿ الطبلب في الياباف.
كقد بدأ ىذا النمكذج ينتشر كتعقد لو المؤتمرات العالمية، كانطمقت العديد مف الدكؿ المتقدمة      

سكيد ككندا كفي بعض الدكؿ اآلسيكية في الغرب كالكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا كال
كالصيف كىكنج ككنج كسنغافكرا، في األخذ بيذا النمكذج كاعتماده داخؿ المدارس مف أجؿ 

 (4700تطكير المعمميف مينيان، كرفع نتائج التعمـ. )المركز الكطني لمتطكير الميني التعميمي، 
 فمسفة بحث الدرس: 

س عمى النظرية البنائية االجتماعية ، فيتـ استخداـ يستند األساس الفمسفي لبحث الدر       
بحث الدرس ككسيمة محتممة لزيادة المعرفة كالتطكير الميني لممعمـ ، حيث يؤكد المبدأ النظرم 
األساسي لمبنية االجتماعية عمى الطبيعة االجتماعية لممعرفة ، كأف المعرفة يتـ بناؤىا مف خبلؿ 

 ؛  Vygotsky,1978شتركة، كليست تجربة فردية )التفاعؿ االجتماعي، كىي تجرية م
(Gergen,1995 فالبنائية االجتماعية تؤكد عمى أف المعرفة يتـ بناؤىا استجابة لمتفاعبلت

االجتماعية مف خبلؿ التفاكض االجتماعي، كالمناقشة كالتفكير، كالشرح، كيدعـ ذلؾ فكرة أف 
شفيينا ، كتتطمب منيـ التكاصؿ غالبنا مع  المعمميف يجب أف يشارككا في أنشطة تستمـز التفاعؿ

كؿ مف المبتدئيف كالخبراء في مجاؿ دراستيـ أثناء عممية بحث الدرس، فيحدث التعاكف الميني 
بيف المعمميف مف مختمؼ مستكيات الخبرة معنا في مجمكعات لدراسة ممارستيـ مف خبلؿ تنفيذ 

    ( Tracy & Cathy,2005)درس بحثي
 تنطمق أىمية بحث الدرس من خالل ما يمي :: أىمية بحث الدرس

 أىمية احتياجات المعمـ لمتنمية المينية .  - 
عمميات المبلحظة الخارجية مف خبلؿ معممي المدرسة لممعمـ كالطبلب كالمبلحظة الداخمية  -

مف خبلؿ تأمبلت المعمـ لممارساتو التدريسية مباشرة، أك مف خبلؿ التغذية الراجعة مف قبؿ 
 مميف كالطبلب أك مف خبلؿ تحميؿ لمفيديك التعميمي لمحصص التي تـ تجريبيا .المع
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تكامؿ معرفة المعمـ حكؿ المنيج كتحميؿ المحتكل العممي إلى عناصره األساسية كطبيعة  -
الطبلب مف خبلؿ بناء نماذج ترتبط بتكقعات سمككيات كاستجابات الطبلب ؛ ثـ تجريبيا 

حققيا باإلضافة إلى بناء معرفة تطبيقية ترتبط بممارسات ككتابو المبلحظات حكؿ مدل ت
 التدريس . 

تكامؿ بيف معرفة بناء نماذج تدريسية كالمعرفة داخؿ النمكذج التدريسي كالمعرفة بالنمكذج  -
 (۷۱۰۲التدريسي) عبيدة ، 

كما تظير أىمية بحث الدرس مف خبلؿ ربط المعمميف بمستشار خارجي مف خبراء تدريس      
مادة أك مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية، كما ينتج عف ذلؾ مف تحميؿ كتطكير ال

 لمممارسات كالخطط التدريسية بشكؿ فعاؿ.
أف مف أكثر الفكائد المممكسة لبحث الدرس أف عممية تنفيذه   (Lewis , 2005)كيرل لكيس     

، يتـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ ينتج عنيا جمع عدد كبير مف الخطط التدريسية عالية الجكدة 
تبادؿ مجمكعات المعمميف القائميف بتنفيذ بحث الدرس لمخطط التدريسية فيما بينيـ  كما يجرم 

 عمى ىذه الخطط التطكير كالتحسيف المستمر.
 مرتكزات بحث الدرس:

( (Lynn Hart ,Alice Alston,Aki Murata,2011لخص كؿ مف ليف ك أكام      
 رس فيما يمي:مرتكزات  بحث الد

بحث الدرس يرتكز حكؿ اىتمامات المعمميف: ألنيا أساسية لتطكيرىـ الميني فيجب أف تككف  .0
 أىداؼ الدرس عبارة عف أشياء يشعر المعممكف بأىمية استكشافيا.

بحث الدرس يركز عمى الطالب: في أم جزء مف دكرة بحث الدرس يجب أف تركز األنشطة عمى  .4
 طبلب كعبلقتو بالدرس.انتباه المعمميف لتعمـ ال

بحث الدرس يتضمف درسان بحثيان: يتبادؿ المعممكف فيو خبرات المبلحظة الطبيعية، مما يتيح  .0
 الفرص لممعمميف ليككنكا باحثيف.

بحث الدرس عممية تأممية: تتيح لممعمميف الكقت كالفرص لتأمؿ ممارساتيـ التدريسية كتعمـ  .0
سبة مف الممارسات التدريسية مع مجتمعات التدريس الطبلب كما ينبغي مشاركة المعرفة المكت

 األخرل.
بحث الدرس عممية تعاكنية: يعمؿ المعممكف في بحث الدرس بشكؿ تبادلي كتعاكني)في فاطمو  .8

 (.4702أبك الحديد،
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 ( مرتكزات نموذج بحث الدرس1-2شكل )
 
 
 
 
 
 
 

 
             بحث الدرس( برنامج قائـ عمى 4702أبك الحديد، فاطمة عبد السبلـ ) المصدر:

(study lesson)  كرحبلت بنؾ المعرفة المصرم لتنمية ميارات التفكير التحميمي، كالميؿ نحك
           العمؿ الجماعي لدل معممي الرياضيات قبؿ الخدمة، مجمة دراسات عربية في التربية 

 كعمـ النفس.
 خطوات نموذج بحث الدرس:

ي الخطكة األكلى في تعممو، حيث يسير بحث الدرس في إف فيـ خطكات بحث الدرس ى     
مجمكعة مف الخطكات األساسية التي يقـك بيا فريؽ العمؿ بالتعاكف كالمشاركة فيما بينيـ، كبعد 

( 4702( ك)ميديو الثقفي ، 4702( ك)فاطمو أبك الحديد،4700االطبلع عمى كؿ مف )الشمرم،
 الدرس في التالي: ( تتحدد خطكات نمكذج بحث4775ك)عبد الجكاد،

مف أساسيات نجاح بحث الدرس اختيار الفريؽ المناسب لمقياـ بو  أوال/ اختيار فريق العمل:
( معمميف، محكر اىتماميـ ىك العمؿ بصكرة 2-0كتطبيقو؛ عادة ما يتككف فريؽ العمؿ مف )

ميف كأال جماعية لتحسيف ممارساتيـ التدريسية كتعمـ الطبلب، كأال يقؿ عددىـ عف ثبلثة معم
يتجاكز ستو؛ اذ قد تؤدم الزيادة العددية إلى صعكبة في االجتماعات، كما أف اختيار الفريؽ 
البد أف يتـ عف قناعة كأف ال تجبرىـ المدرسة عمى تطبيؽ بحث الدرس؛ ألف ذلؾ قد يؤدم إلى 

 ( " ال يتكقع النجاح لفريؽ بحث الدرس عندما تفرض4700عدـ النجاح كما ذكر الشمرم ) 
اجباريان عمى المعمميف"، كال مانع مف كجكد شخص مف خارج المدرسة؛ بيدؼ تقديـ رؤية جديدة 

 أك مقترح.
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لكؿ بحث درس ىدؼ بعيد، كىك اليدؼ العاـ الذم يرشد فريؽ العمؿ  ثانيًا/ ضبط األىداف:

يقو لمتخطيط عمى فترات متراكمة؛ أم أف ذلؾ اليدؼ سيتـ عمى مراحؿ عمى سبيؿ المثاؿ يتـ تحق

في ثبلثة أعكاـ فينبغي أف تككف جميع عمميات بحث الدرس بما في ذلؾ الدرس المستيدؼ 

مرتبطة باليدؼ البعيد، حيث يحكؿ اليدؼ البعيد إلى أىداؼ إجرائية تطبؽ كتصب في مسار 

 اليدؼ البعيد المدل مف أجؿ تحقيؽ.

ديد كيفية القياـ بتدريس في مرحمة التخطيط يبدأ أفراد الفريؽ في تح ثالثًا/ تخطيط الدرس:

الدرس، حيث تتـ المناقشة حكؿ مزايا األنكاع المختمفة لؤلنشطة كالمياـ كتطبيقات الفصؿ، كمف 

 الضركرم في ىذه المرحمة أف يركز التخطيط عمى ما يمي:

أىداؼ الدرس ككيفية تحقيؽ ىذه األىداؼ كينبغي أف تشتمؿ األىداؼ عمى نكعية المعرفة  .0

 ـ التي يرغب المعمـ في أف يكتسبيا طبلبو خبلؿ الدرس.كالميارات كالقي

ربط المفاىيـ كالميارات في الدرس بالمفاىيـ كالميارات في دركس أخرل ذات صمة بالدرس  .4

 المستيدؼ.

 أف يضع المعمـ تكقعات إلجابات الطبلب األمر الذم يجعؿ الحصة أكثر مركنة. .0

 الدرس كمعرفة الطبلب كخبراتيـ.أف يختار المعمـ مكاد التدريس المناسبة ألغراض  .0

يقـك أحد أعضاء فريؽ بحث الدرس بتنفيذ خطة الدرس المتفؽ  رابعًا/ التدريس والمالحظة:

عميو في أحد الفصكؿ الدراسية، في حيف يككف بقية أعضاء الفريؽ يبلحظكف كيجمعكف الشكاىد 

ر ميسر عمؿ الفريؽ حكؿ تعمـ الطبلب كانيماكيـ في التعمـ كحكؿ ممارسات المعمـ في حضك 

كمدير المدرسة كالخبراء كمبلحظيف لبلستفادة مف أراءىـ، كرصد كتدكيف كؿ النقاط، كذكر 

(" أنو مف األشياء الميمة التي ينبغي أف تككف حاضرة في ىذه المرحمة: كجكد 4700الشمرم )

 لتدريس" خبير كمشرؼ عمى البرنامج، كينبغي أف يككف لدييـ خبرة كافية في المناىج كطرؽ ا
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خطوات نموذج 
 بحث الدرس

بعد انتياء فريؽ بحث الدرس مف مرحمة التنفيذ كالمبلحظة يجتمع  خامسًا/ مناقشة الدرس:
الفريؽ لممناقشة، كاستخبلص المعمكمات، كتحميؿ أدلة تعمـ الطبلب، كتحميؿ أراء المبلحظيف، 
كالتأمؿ كتدكر عممية تحميؿ الدرس حكؿ ماذا تعمـ الطبلب، كطرؽ تحقيقيـ ألىداؼ الدرس، 
ككيفية تطكير كتحسف الدرس، كالخبرات التي اكتسبيا فريؽ بحث الدرس، كيقـك أحد أعضاء 

 الفريؽ بتدكيف التعديبلت كالمبلحظات.

عادة التدريس: يجتمع فريؽ البحث إلجراء مراجعة شاممة  سادسًا/ التحسين)التنقيح( وا 
اجعة الدرس كتنقيحو لكافة إجراءات خطة الدرس في ضكء ما تـ تدكينو مف مبلحظات. بعد مر 

يتـ تدريس الدرس مرة أخرل في فصؿ مختمؼ بكاسطة أحد أعضاء الفريؽ كيمكف دعكة معمميف 
 مف خارج المجمكعة لحضكر ىذا الدرس كاالدالء بآرائيـ.

يمتقي فريؽ بحث الدرس لتدكيف النتائج كالتكصيات كمف ثـ اعداد سابعًا/ مشاركة النتائج: 
جراءات بالتفصيؿ، كيتـ نشر التقرير النيائي لجميع الزمبلء تقرير نيائي بما تـ مف م راحؿ كا 
 كالمعمميف لبلستفادة منو.

 ويوضح الشكل التالي خطوات بحث الدرس:
 ( خطوات نموذج بحث الدرس2-2شكل)
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كيتطمب بحث الدرس اتباع المنيجية المينية كااللتزاـ كالثقة بيف المعمميف لتبادؿ األفكار      
كاآلراء كالمبلحظات فيما بينيـ، كما يتطمب مف المعمميف قضاء كقت لممشاركة بشكؿ كامؿ في 

 كؿ خطكة مف خطكات دكرة بحث الدرس. 

 المبحث الثاني: عادات العقل
تستند عادات العقؿ كما ينبثؽ عنيا مف سمككيات كممارسات إلى النظرية المعرفية ، التي      

ئ كاالفتراضات األساسية، أىميا أف الفرد قادر عمى بناء المعرفة تقـك عمى مجمكعة مف المباد
(، كيرل كثير مف التربكييف أف تغيير النظرة إلى الذكاء التي كاف  .Ultanir 2012كتطكيرىا )

يعتقد أنيا نتاج عامؿ كمي محدد كراثينا كغير قابؿ لمزيادة ، إلى النظر إليو عمى أنو شيء قابؿ 
           طكر، يعد مف أىـ العكامؿ التي أدت إلى تطكير ما يعرؼ بالعادات العقمية لمزيادة كالنمك كالت

حيث تمثؿ عادات العقؿ رؤية جديدة لمذكاء، فممارسة الفرد لعادات العقؿ  .(۷۱۱۷) الحارثي، 
(، ۷۱۱۲تسيـ في تطكير ذكاء متقدـ كناجح في السيطرة عمى العمميات العقمية) قطامي كثابت، 

دات العقؿ عف نزعة الفرد إلى التصرؼ بطريقة ذكية عند مكاجية مشكمة يككف حميا كتعبر عا
غير متكفر في أبنيتو المعرفية ، إذ قد تككف المشكمة عمى ىيئة مكقؼ محير أك لغز، أك مكقؼ 

كىذا يعني أف عادات العقؿ تشير ضمننا إلى قدرة الفرد (.  ۷۱۱۲ككستا ككاليؾ ، )غامض 
 الذكي في المكاقؼ الجديدة كالمشكبلت التي تطرأ عميو.عمى تكظيؼ السمكؾ 

فعادات العقؿ في نمط مف األداءات الذكية تقكد الفرد إلى أفعاؿ إنتاجية، ألنيا تتككف نتيجة      
الستجابة الفرد إلى أنماط معينة مف المشكبلت كالتساؤالت التي تحتاج إلى تفكير كبحث كتأمؿ، 

الطرؽ التي ينتج بيا الفرد المعرفة ، كليس عمى استذكارىـ ليا  أم أف عادات العقؿ تركز عمى
كضمف ىذا السياؽ أشار (، Costa &Kallick  2000.أك إعادة إنتاجيا عمى نمط سابؽ )

( إلى أف عادات العقؿ نمط مف السمكؾ الذكي غير الطائش  Altan et al،  2017التاف )
بار، كيككف تحت نكع مف السيطرة الكاعية يظير في جك مف الحرية خالي مف اإلكراه كاإلج

كالطكعية بقصد تحقيؽ أىداؼ كاسعة، كينجـ ىذا السمكؾ الذكي مف خبلؿ الخبرات المكتسبة 
كالتفاعبلت االجتماعية، كيككف بمثابة دليؿ عمى ما لدل الفرد مف عمميات معرفية كميارات 

ت العقؿ ىي عبارة عف مجمكعة مف كاستراتيجيات كفي ضكء ما تقدـ، فإنو يمكف القكؿ بأف عادا
الميارات، التي يتدرب عمييا الفرد كيتقنيا لتصبح أسمكبنا مستداـ، يمكنو ممارستيا مستقببلن بشكؿ 

 تطبيقي فيما يعترضو مف مشكبلت كمكاقؼ حياتية.
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( أف مف يمتمككف عادات العقؿ لدييـ Costa  &Klick، 2008كيرل کكستا كکاليؾ )       
 ة كيبحثكف باستمرار عف طرؽ لمتحسيف كالنمك كتطكير الذات، كتشير ركنا تكقعات عالي

 (2004 Rolla, إلى أف تطكير كتنمية العادات العقمية تساعد في تنظيـ المخزكف المعرفي )
لمفرد  كادارة أفكاره بفاعمية، كالنظر إلى األشياء بطريقة غير مألكفة لتنظيـ المعارؼ المكجكدة 

 (4702ك لطيفو،)أبلحؿ المشكبلت.

 مفيوم عادات العقل:
العادة في المغة: ىي كؿ شيء يعتاد عميو اإلنساف؛ يعكد إليو تكراران بطريقة عفكية. كالعادم      

 ( .  4775ىك الشيء المعتاد الذم يتبع العادة ) أحمد كأخركف، 

و التفكير، كالعقؿ في المغة: يعمؿ ضد الغريزة التي ال اختيار فييا، كالعقؿ يككف ب     
كاالستدالؿ، كتركيب التصكرات كالتصديقات، كيميز بو الحسف مف القبيح، كالخير مف الشر، 

(  Webster( كفي المغة اإلنجميزية أكرد كيبستر ) 0204كالحؽ مف الباطؿ) أنيس كأخركف ، 
ؿ (أف العقؿ يشير إلى ما يفكر بو الفرد ، كتعني كممة العق 0222المشار إليو في الطريرم)

الذكاء، كتعني االنتباه كالذاكرة كاالحتفاظ بالمعمكمات كاسترجاعيا، كتعني الكعي كالبلكعي ككحدة 
 كاحدة . 

أما العقؿ مف الناحية االصطبلحية فيعني الذكاء أك الذىف ، فالقكؿ عقؿ ممتاز ؛ يعني      
الذكاء كضعيؼ  كجكد درجة عالية مف الذكاء كالفيـ ، كقكؿ "ضعيؼ العقؿ "، يعني أنو قاصر

كالذىف : الفيـ كالعقؿ كيكصؼ بو فيقاؿ : فبلف ذىف : ذكي فطف . في االصطبلح العممي ىك 
الشعكر بالظكاىر النفسية المختمفة ، كيطمؽ أيضا عمى التفكير كقكانينو ،أك مجرد االستعداد 

 ( .  0204لئلدراؾ ) أنيس كآخركف ، 

لسمكؾ الذكي تدير كتنظـ كترتب العمميات العقمية، كتعرؼ عادات العقؿ بأنيا: أنماط مف ا     
كالتي تتككف مف خبلؿ استجابات األفراد ألنماط معينة مف المشكبلت تحتاج إلى تفكير كتأمؿ، 
ىذه االستجابات تتحكؿ إلى عادات بفعؿ التدريب كالتكرار تتأدل فييا الميارات الذىنية عند 

ؤدم إلى نجاح الفرد في حياتو األكاديمية كالعممية مكاجية المكاقؼ كالمشكبلت بسرعة كدقة، كت
 ( .  ۷۱۰۲كاالجتماعية ) حسيف ، 
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 خصائص عادات العقل 
( إلى أف ىناؾ العديد مف Costa  &Klick، 2003)  يشير كؿ مف ككستا ككاليؾ     

 الخصائص التي تميز عادات العقؿ كالتي مف الممكف سردىا في النقاط التالية : 

كيقصد بيا القدرة عمى اختيار كتكظيؼ نماذج معينة مف السمكؾ  -:  (value)القيمة  -0
اإليجابي كالذم يتسـ بالعقبلنية ، كالقدرة عمى تكليد األفكار كبدائؿ الحمكؿ بصكرة متكازنة . 
كما أف األفراد ذكم عادات العقؿ المرتفعة تككف لدييـ القدرة عمى تكظيؼ الخبرات السابقة 

يدة مما يحقؽ ليـ الفاعمية المطمكبة . كتعتبر السمككيات المنتجة كالتي في المكاقؼ الجد
تعتمد عمى عادات العقؿ سمككيات إنتاجية فعالة كىي نقيض السمككيات األخرل التي تتسـ 

نتاجية متدنية )زيتكف،   (4707بفائدة أقؿ كا 

ج مف نماذج (: كيراد بيا الشعكر اإليجابي نحك استعماؿ نمكذInclinationالرغبة ) -4
السمككيات اإليجابية كالتي تتصؼ بالعقبلنية كالتي يفضؿ استخداميا كتكظيفيا مف أجؿ 

 (۷۱۱۲تحقيؽ أغراض محددة )قطامي ، 

يقصد بو االندماج مع المكاقؼ المختمفة بما يتكافؽ مع  -( : (Sensitivityالحساسية  -0 
لفرد كيستطيع أف يكظفيا ببراعة بشرط مجمكعة الميارات كاستراتيجيات التفكير التي يمتمكيا ا

 ( ۷۱۱۲تكافر القدرة لدل الفرد عمى الحكـ متى يمكنو استخداـ ىذه الميارات )قطامي ، 

: لف يساعد أم قدر مكجكد مف عادات العقؿ مثؿ النزعة أك القيمة أك Capability)القدرة ) -0 
كير التي تحتاج إلييا ىذه الحساسية شخص ما ليست لديو القدرة عمى القياـ بأنكاع التف

عداد الفئات لترتيب الحقائؽ كاستخداـ  المعضبلت، حيث أنو يمكف لمفرد تنمية قدراتو كا 
 ( .۷۱۰0الحجج المنطقية إلقناع اآلخريف )عمراف، 

كيعني حرص الفرد عمى تعمـ الميارات كالمعارؼ الجديدة  -( : Commitmentااللتزاـ ) -8
يف يمتزمكف بالتفكير عمى القياـ بكؿ ما ينبغي القياـ بو لتحقيؽ باستمرار، كيحرص ىؤالء الذ
  ( .4700األىداؼ الفكرية ) عمراف،

إف المتتبع لدراسات كأبحاث عادات العقؿ يممس تكجيات نظرية  تصنيفات عادات العقل :
(  4708( )الطحاف كأخركف،4700مختمفة حيث نجد تصنيفات عديدة لعادات العقؿ) يكسؼ،

 اآلتي : تتمثؿ في
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 ( تصنيفات عادات العقل1-2جدول )

 تصنيؼ عادات العقؿ معد التصنيؼ

 (Hyerle,1999)ىيرؿ
 

 –الميارات العاطفية  -خرائط التفكير كيتفرع منيا: " ميارة طرح األسئمة-
 ميارات ماكراء المعرفة"

تكسيع  -حب االستطبلع  -المركنة  -العصؼ الذىني كيتفرع منو: "االبداع -
 "الخبرة

 "الدقة -الضبط–التنظيـ  -المنظمات الشكمية كيتفرع منيا: "المثابرة  -

ركبرت مارزانك 
 (0222كآخركف)

ميارة التنظيـ الذاتي كيتميز الفرد الذم يمتمؾ ىذه الميارة بما يمي: " درجة  -
االىتماـ بالتخطيط كعمؿ  -عالية مف الكعي بعممية التفكير أثناء قيامو بيا

 -القدرة عمى االستفادة مف نتائج التقكيـ -المصادر البلزمةالكعي ب -الخطط
 القدرة عمى تقكيـ كفاءة أدائو"

" تحرم : كيتميز الفرد الذم يمتمؾ ىذه الميارة بما يمي ميارة التفكير الناقد -
مقاكمة  -التفتح العقمي -تحرم الكضكح كالبحث عنو -الدقة كالبحث عنيا

 خريف" الحساسية لمشاعر اآل -االندفاعية
" : كيتميز الفرد الذم يمتمؾ ىذه الميارة بما يمي ميارة التفكير االبتكارم-

االندماج الشديد في  -استخداـ كافة االمكانات المكجكدة لدل الفرد -المثابرة
خمؽ كابتكار طرؽ  -عمؿ معايير لمتقكيـ كالكثكؽ بيا كالحفاظ عمييا -الميمة

 يدة عف الحدكد المألكفة"جديدة كالتعامؿ مع المكاقؼ بنظرة بع

االنفتاح العقمي ، العدالة العقمية ، االستغبلؿ العقمي ، الميؿ الى االستقصاء  داينالز
 كاالتجاه النقدم .

التعبير عف كجيات النظر ، التحميؿ، التخيؿ كالتعاطؼ ، التكاصؿ ، االلتزاـ ،  سيزر كماير
 البيجة كاالستمتاع

ككستاككاليؾ 
(Costa,A,2009) 

المثابرة ، كالتحكـ في التيكر ، كاإلصغاء بتفيـ كتعاطؼ ، كالتفكير بمركنة ، 
كالتفكير في التفكير ، كالكفاح مف أجؿ الدقة ، كالتساؤؿ كطرح المشكبلت ، 
كتطبيؽ المعارؼ الماضية عمى أكضاع جديدة، كالتفكير كالتكاصؿ بكضكح كدقة 

صكر كاالبتكار كالتجديد ، ، كجمع البيانات باستخداـ جميع الحكاس ، كالت
يجاد الدعابة ،  كاالستجابة بدىشة كتساؤؿ ، كاإلقداـ عمى مخاطر مسؤكلة كا 

 كالتفكير التبادلي أك التشاركي ، كاالستعداد الدائـ لمتعميـ المستمر.

             عادة عقمية تقكد مف امتمكيا ( 02كنبلحظ مما سبؽ أف کكستا ككاليؾ تكصبل إلى)      
            سمكؾ إنتاجي مبدع، كفيما يمي كصؼ تكضيحي لكؿ عادة مف ىذه العادات  إلى
(.2000  Costa &Kallick   )(.2008  Costa &Kallick )  
كماؿ الميمة بنشاط كحيكية دكف  Persisting)) المثابرة. 0 إصرار الفرد عمى مكاصمة العمؿ كا 

اجعكف كيستخدمكف استراتيجيات متعددة ممؿ ، كيتصؼ المثابركف بأنيـ يكاظبكف كال يتر 
لمكاجية المكاقؼ كالصعاب ، كال يقبمكف اليزيمة . كفي كؿ مرة يخفقكف فييا يعاكدكف الكرة 

 مرة أخرل .



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يىنية   – السادس العدد  – 33المجلد  344

 م2021

 

(: تشير إلى القدرة عمى الصبر كالتأني ،  (Managing Impulsivityالتحكم بالتيور .4
كالفكرية ، كمعاكدة النظر عدة مرات قبؿ  كالتفكير قبؿ القياـ بالفعؿ ، كاالبتعاد عف التسرع

 الكصكؿ إلى حكـ نيائي 
( : ىك (Listening with understanding and empathy اإلصغاء بتفيم وتعاطف. 0

اإلنصات بكعي لما يقكلو اآلخركف ، كىك فعؿ نقدم تأممي كعمؿ ذىني معقد يتضمف العديد 
 ء نقطة البداية لمفيـ كالحكمة.مف الفعاليات كالقدرات الذىنية ، كيعد اإلصغا

(Thinking flexib): يشير التفكير بمركنة إلى قدرة الفرد عمى النظر  التفكير بمرونة  .4
 لممكضكع مف زكايا مختمفة كجكانب متعددة ، كيكصؼ الشخص الذم يمتمؾ ىذه العادة 

 ت التي يمكف أف تعترضو.كالمشكبل المتعددة لمكاجية المكاقؼ تكليد البدائؿ كالحمكؿ عمى القدرة   
يمثؿ التفكير ما كراء المعرفي  ( : (Metacognition وبمايجري  فيعر مالتفكير ما وراء ال .8

يجريو مف عمميات تفكير كقدرتو عمى تحديد ما يعرؼ كما يحتاج إلى معرفتو  بما كعي الفرد
و كما ىي النتائج التي ، ككصؼ الفرد الذم يمتمؾ ىذه العادة بكعيو بما يقـك بو كلماذا يقـك ب

  ترتب عمى قياـ بو
: ىك العمؿ مف أجؿ تحقيؽ درجة عالية  (Striving for accuracy) الكفاح من أجل الدقة. 2

مف االتقاف كالكماؿ كالخمك مف األخطاء . كيكصؼ األفراد الذيف يمتمككف ىذه العادة بأنيـ 
 قتو لما ىك مطمكب يتفحصكف كيراجعكف ما يقكمكف بو لمتأكد مف صحتو كمطاب

: تشير ىذه العادة  Questioning and posing problems)) التساؤل وطرح المشكالت.0
إلى قدرة الفرد عمى طرح األسئمة كصياغة المشكمة بشكؿ دقيؽ ، بحيث تككف المعمكمات 
المجمكعة لئلجابة عف األسئمة كالمشكمة المطركحة تساعد عمى مؿء الفجكة كسد النقص 

 في البناء المعرفي لمفردالحاصؿ 
 (Applying past knowledge to new تطبيق المعارف الماضية عمى أوضاع جديدة. 5 

(situations  أم االستفادة مف التجارب كالخبرات السابقة التي مر بيا الفرد مف أجؿ  :
 تكظيفيا في مكاجية مكاقؼ حياتية مشابية . 

 (Thinking and communicating with clarity التفكير والتواصل بوضوح ودقة.2
precise ) تشير إلى قدرة الفرد عمى تكصيؿ ما يريد التعبير عنو بدقة ككضكح سكاء أكاف :

 ذلؾ بطريقة كتابية أك شفكية.
: تشير  Responding with wonderment and awe)) االستجابة بدىشة ورىبة. ۰۱ 

كالمشكبلت التي يكتنفيا الغمكض كحبو  ىذه العادة إلى استمتاع الفرد بحؿ المكاقؼ
                   ء قيامو بعمميات البحث كالتقصيلبلستطبلع كمعرفة المجيكؿ ، كسعادتو أثنا

 ايجاد الحمكؿ.ك 
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 Gathering data through all the)جمع البيانات باستخدام جميع الحواس. ۰۰ 
senses) مية التعمـ ، فكمما زاد عدد الحكاس تشير إلى أىمية استخداـ كافة الحكاس في عم

 المستخدمة في عممية التعمـ كمما زادت نسبة المعارؼ كالخبرات المكتسبة.
(: تشير إلى قدرة (Creating , imaging and innovating اإلبداع والتخيل والتجديد. ۰4 

 التقميدية.الفرد عمى تخيؿ الحمكؿ كالبدائؿ كتصكرىا بطرؽ مختمفة تتسـ بالجدة كالبعد عف 
(: تشير إلى امتبلؾ Taking responsible risksاإلقدام عمى المخاطر بمسؤولية ). 00

الفرد لركح المغامرة البناءة كالمحسكبة ، كاإلقباؿ عمى المياـ الجديدة بثقة كجرأة كعدـ خكؼ 
 مف الفشؿ ، ألف الخكؼ مف الفشؿ يشكؿ عائؽ كبير أماـ استخداـ األفكار الجديدة كالطرؽ

 الحديثة.
: القدرة عمى إضفاء جك مف المرح مف خبلؿ تقديـ Finding Humor)) إيجاد الدعابة. 00

أشكاؿ معينة مف السمكؾ تعمؿ عمى إدخاؿ البيجة كالسركر كالسعادة لمنفس . إف امتبلؾ 
 الفرد ليذه العادة العقمية يعمؿ عمى زيادة نشاطو كدافعيتو كيستثير طاقاتو اإلبداعية . 

: أم قدرة الفرد عمى Thinking interdependently)) لتفكير التبادلي أو التعاونيا. 08
التكاصؿ مع اآلخريف كالعمؿ ضمف فريؽ، كيتصؼ مف يمتمؾ ىذه العادة باالنفتاح عمى 

 الرأم اآلخر كتقبؿ نقد اآلخريف كالقدرة عمى تقديـ اآلراء كالمبررات.
( : تشير ىذه العادة إلى رغبة الفرد المستمرة Learning continuously)التعمم المستمر. 02

كتشكقو الدائـ لمتعمـ كالحصكؿ عمى المعمكمات كتحصيؿ الخبرات كالتعرؼ عمى كؿ ما ىك 
 جديد دكف ممؿ أك شعكر بالتعب

لعادات العقؿ؛  (Costa& Kellicكتعتمد الدراسة الحالية عمى تصنيؼ ككستا ككاليؾ ) 
لتكجيات األخرل لعادات العقؿ، كمف أكثر التصنيفات إقناعنا ألنو يشتمؿ عمى معظـ عناصر ا

في شرح كتفسير كتطبيؽ العادات العقمية، كبسبب اعتماده عمى نتائج دراسات بحثية أكثر مف 
غيره مف التصنيفات المتعددة التي سبقتو، كيعد منظكرنا عقمينا جديدنا يدرؾ كيدمج كيفيـ طبيعة 

 مككنات الدماغ .
مف خبلؿ استعراض األدبيات التربكية المختصة لكحظ تنكع  عادات العقل: مجاالت تنمية

 التكجيات في تنمية عادات العقؿ إال إف أغالبيا قد اتخذت مجاليف رئيسيف ؛ كىما : 
 (  ۷۱۱۲مف خبلؿ األنشطة التدريسية المتنكعة ) النادم ، -
ثبتت فعاليتيا في تنمية العادات مف خبلؿ برامج تدريبية كمف نماذج البرامج التدريبية التي أ-

 ( .  ۷۱۰۲كبرنامج القحطاني ) (  ۷۱۰۱برنامج يكسؼ كآخركف ) 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يىنية   – السادس العدد  – 33المجلد  344

 م2021

 

كتأتي الدراسة الحالية لتضيؼ تقكيـ دكر نمكذج بحث الدرس التدريبي في تنمية بعض       
عادات العقؿ التالية ) المثابرة ، االصغاء بتفيـ كتعاطؼ، التفكير بمركنة ، تطبيؽ المعارؼ 

، التصكر كاالبتكار  التفكير التبادلي الماضية عمى أكضاع جديدة ، االستجابة بدىشة كتساؤؿ،
 كالتجديد ، التفكير ما كراء المعرفة( .

( مجمكعة مف الكسائؿ لتجديد 0225أكرد أسعد )  وسائل تجديد عادات العقل:      
 عادات العقؿ ، كالتي يمكف ذكرىا في التالي:

أم أف رغبة الفرد في تجديد أىدافو في الحياة ، يستمـز منو تجديد عاداتو  تجديد األىداف:.0
العقمية ؛ فالفرد الذم يرغب بأف يصبح طيارنا، عميو أف يتدرب عمى مجمكعة مف العادات 

 .قميةالع
أم أف يشحذ الفرد طاقاتو الحيكية كالعصبية كالنفسية لتحقيؽ أىدافو الجديدة؛  شحذ اليمة:. 4

 الطاقات ال يمكف أف تتطكر عادات العقؿ .فبدكف ىذه 
: أم اكتساب العادات مف خبلؿ التكجييات كاإلرشادات اكتساب العادة بالطريقة السميمة. 0

أثناء التدرب كالتمرس عمى أدائيا؛ فالعادة أك الميارة التي يتـ اكتسابيا بطريقة خاطئة 
 يصعب تعديميا .

أف يدأب الفرد كيثابر عمى ممارسة العادات،   لجديدة:مداومة استخدام العادة أو الميارة ا.0 
كالربط فيما بينيا كبيف العادات أك الميارات التي سبؽ اكتسابيا، كالتمكف منيا؛ فاالنقطاع 

 عف ممارسة العادة أك الميارة يؤدم إلى إضعافيا.
ب العادات : أم أف اكتسااالستمرار في اكتساب عادات أو ميارات تترابط مع ما تم اكتسابو.0

أك الميارات، بمثابة تيار مستمر التدفؽ كالسرياف ، كأف التكقؼ عف اكتساب عادات أك 
ميارات جديدة يعني في الكقت نفسو القضاء عمى العادات أك الميارات التي سبؽ اكتسابيا . 
كمف ىنا فقد بات مف الضركرم المداكمة عمى اكتساب عادات أك ميارات جديدة ، ألنو 

 .تقكية أركاف العادات أك الميارات التي سبؽ اكتسابيا ، كالتمرس بيا  يؤدم إلى
كبناءن عمى ما تقدـ فإنو مف األىمية بمكاف أف يتـ التركيز عمى تجديد عادات العقؿ ؛       

 كذلؾ انطبلقنا مف أىميتيا الكبيرة لممعممات.
أىمية  ( Costa& Kallick  2003)حدد ككستا ككاليؾ أىمية عادات العقل التربوية : -

 عادات العقؿ بما يأتي :
 تنمية القدرة لدل الفرد لمنظرة لؤلمكر مف عدة زكايا.   -0 
 تعزز التفكير الناقد لمكصكؿ إلى اإلبداع ، كاكتشاؼ ما كراء الكاقع .  - 4
ثارة النشاط كالعمؿ كاإلخبلص  - 0  تنشيط العقؿ كتصرفو عف الخمكؿ ، كا 
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 تماعية مف خبلؿ إثارة حالة النشاط، كالسؤاؿ عف األعماؿ االجتماعية تقكية الركابط االج - 0
 تشحف العقؿ بركح نقدية فاعمة في ميداف العمؿ كاإلنتاج كاإلبداع . - 8
تكلد الحيكية كاالستمتاع كالمشاركة في الحياة االجتماعية ، كتقكية القيـ كاألخبلؽ عند الفرد   - 2

 .بحيث تشعره أنو منتج كفاعؿ
كمما سبؽ يتبيف أىمية العادات العقمية حيث تؤكد بصكرة عامة عمى حب االستطبلع ك       

المركنة، كطرح المشكبلت، كصنع القرارات كالتصرؼ المنطقي، كالخمؽ كاإلقداـ عمى المخاطر، 
كاحتراـ قدرات األفراد في صنع اختياراتيـ ، كدعـ ميارات التفكير العميا كالتي ىي سمة مف 

جاح كالتفكؽ في المجاالت المختمفة لمعمـك كالمعارؼ في ىذا العصر المتسارع، كلذلؾ سمات الن
ال بد مف اكساب معممات المرحمة الثانكية عادات عقؿ فريدة كتكظيفيا بفاعمية مف أجؿ القدرة 
عمى انتاج العديد مف الحمكؿ المبتكرة لممكاقؼ المختمفة، كمف ثـ رفع مستكل ممارساتيف الصفية 

يف نتاجاتيف؛ فإكسابيف العادات العقمية يمكنيف مف غرس تمؾ العادات في سمكؾ كتحس
بضركرة تدريب المعمميف عمى تدريس استراتيجيات ( 4700طالباتيف، كىذا ما أكصى بو عبيد )

 عادات العقؿ كتطبيقيا في المكاقؼ التعميمية. 
 الدراسات السابقة: 

ت الصمة بالدراسة الحالية، كقد تـ تقسيميا عمى تـ الرجكع إلى الدراسات السابقة ذا      
محكريف األكؿ تناكؿ الدراسات التي بحثت نمكذج بحث الدرس كالمحكر الثاني تناكؿ الدراسات 

 التي بحثت العادات العقمية، كما تـ ترتيبيا مف األقدـ إلى األحدث.
 دراسات المحور األول: نموذج بحث الدرس

 نمكذج عمػى قػائـ تػدريبي، برنػامج أثػر عمػى التعػرؼ ( إلى4707ىدفت دراسة صفاء محمد)     
 المينػي، كالكالء الجانبي، المفظي كالتفكير التفاعػؿ ميػارات تنميػة عمػى المبحػكث، لمػدرس مقترح
كاسػتخدـ  الجديػد، بػالكادم التربيػة بكميػة الدراسات االجتماعية، شػبعة العػاـ، الػدبمـك لطػبلب
 الػدبمـك طػبلب مػف مجمكعػة مف العينة تككنت حيث التجريبػي، شػبو كالمنيج ، الكصفي المنيج
 ،(اجتماعيػػة دراسػات تخصػص) الجديػد بػالكادم التربيػة بكميػة الثانيػة السنة التربية فػي العػاـ

 التػدريبي رنػامجالب فػي تمثمػت تدريسػية أدكات مػػف الدراسػػة أدكات كتككنػػت معمما،( 25) كعػػددىـ
 الجػانبي، التفكيػر كاختبار المفظي، التفاعؿ ميارات مبلحظة بطاقػة كىػي تقكيميػة، كأدكات
ك أظيرت نتائج الدراسة فاعمية نمكذج الدرس المبحكث حيث  لممعمـ، الميني الػكالء كمقيػاس

المينية الشاممة  يتفؽ مع االتجاىات التربكية المعاصرة في التدريس كالتي تؤكد عمى التنمية
، كما أكصت الدراسة بضركرة إعادة التطكير في برامج اعداد المعمـ كتبني كالمستدامة لممعمميف.

 .نماذج حديثة كفعالة لمتدريس كمف ذلؾ نمكذج بحث الدرس
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 استراتيجية باستخداـ، مقتػرح تػدريبي برنػامج أثػر قيػاس عمى (4700ك ركزت دراسة مركاد )    
 بالمرحمػة التػاريخ معممػي لدل التخصصية التػدريس كفايػات تنميػة فػي التأمميػة رسالػد دراسة
نظاـ المجمكعتيف الذم يعتمد عمى القياس  التجريبػي كالمنيج الكصفي، المنيج كاستخدـ ،الثانكيػة

  التػاريخ معممي مف معمما (40) مف الدراسػة  عينػة  كتككنػت ،القبمي كالبعدم لممجمكعتيف 
  كتجريبيػة،  ضػابطة :مجمكعتيف إلى بالتساكم، قسمكا ، دميػاط  بمحافظػة الثانكيػة بالمرحمػة
 كمػا التخصصػي، التػدريس لكفايات األدائي الجانب لقياس مبلحظة بطاقة مػف األدكات كتككنػت

 التدريب امجبر  عمييػا تركػز أف  ينبغػي  التػي ، التخصصػية التػدريس كفايات لتحديد استبانة أعػد
 برنامج إعداد إلى إضافة الثانكية، بالمرحمػة  التػاريخ  معممػي  نظػر  كجيػة  مػف ، الخدمػة أثناء

  لقيػاس  تحصػيمي  كاختبػار لممػدرب، كدليؿ   الدرس  بحػث  استراتيجية  باسػتخداـ ، مقتػرح تدريبي
  باسػتخداـ  المقتػرح  التػدريبي ػامجالبرن أف :الدراسة نتائج أظيرت  كقػد ، المعرفػي  الجانػب

  لكفايػات األدائي الجانب تنمية في جدا قكم  تػأثير لػو التأممية؛ الدرس بحث  استراتيجية
  التخصصػية التػدريس

 باسػتخداـ تدريبي برنامج فاعميةالتعرؼ عمى  ( دراسة ىدفت إلى4700كأجرل النماصي )     
 المنيجالباحث  استخداـ، ك االبتدائية بالمرحمة رياضياتال معممي لدل الػدرس بحػث منحػى

 العربية بالمممكة االبتدائية لممرحمة الرياضيات الكصفي كتككنت عينة الدراسة مف معمميف
 عمػى النتيجػة تؤكد ،الػدرس بحػث منحػى عمػى قائـ تدريبي برنامج ببناء الباحث قاـ، ك السعكدية
، كأكصت الدراسة الػدرس بحػث منحػى اسػتخداـ عمػى القائـ ترح،المق التدريبي البرنامج فاعميػة
، الدراسة مجاؿ في الخبراء نظػر كجيػة مػف أىميتػو لمناسػبة نظرا البرنػامج، تطبيؽ عمى بالعمؿ

 كالتجربة العالمية، التجػارب  عمػى  التربيػة  كميػات في الرياضيات معممي إعداد برامج تضميفك 
 .(درسال بحث) اليابانية

( تنمية الثقافة البيئية كميارات القرف الحادم كالعشريف 4705كما تناكلت دراسة عمر )      
لدم طبلب كمية التربية باستخداـ برنامج مقترح في التربية البيئية قائـ عمى استراتيجية دراسة 

الدرس كتبله الدرس، كتـ إعداد برنامج مقترح في التربية البيئية قائـ عمى استراتيجية دراسة 
، تـ استخداـ المنيج شبو 40أدكات القياس الثقافة البيئية كبطاقة مبلحظة ميارات القرف 

طالبا مف طبلب بكالكريكس العمكـ  00التجريبي لمجمكعة كاحدة ، كتمثمت مجمكعة البحث في 
ـ تأثير المسجميف بمقرر " تربية ميدانية عمـك بجامعة الممؾ خالد . ككشفت النتائج عف كجكد حج

 كبير لمبرنامج المقترح.
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إلى الكشؼ عف أثر دراسة الدرس في احتراؼ المدرسيف  (Sholikin.2018) كىدفت دراسة   
كتنظيـ التعميـ المدرسي، كقد نفذت الدراسة في ثبلثة مدارس في منطقة جاكة الشرقية باسكركاف. 

، كالتصميـ متعدد المكاقع،  كاستخدـ المنيج البحثي الكصفي النكعي مع نكع مف دراسة الحالة
كاستخدمت المقاببلت كالكثائؽ كالمبلحظات كأدكات لمدراسة ، كتكصمت الدراسة إلى أف تنفيذ 
دراسة الدرس في المدارس الثبلث استطاعت تطكير كفاءات المدرسيف  كما أنيا طكرت خمس 

تقاف الشخصية كالنمذجة ا لعقمية كالمنتخب ركائز في منظمة التعميـ كىي: نظاـ التفكير كا 
 . التعميمي كأخيرنا مشاركة الرؤية المشتركة كىي الركيزة التي جاءت أقؿ تطكرنا

إلى التعرؼ عمى فاعمية تنفيذ برنامج تدريبي قائـ عمى  (4702كىدفت دراسة كالء عبده )       
مسفة الدرس البحثي لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي كاالتجاه نحك تكظيفيا لدل معممي الف

معمما( مف معممي  02بالمرحمة الثانكية، كلتحقيؽ اليدؼ تـ اختيار عينة البحث كقكاميا ) 
الفمسفة بالمرحمة الثانكية، بإدارة شرؽ مدينة نصر التعميمية كاختير التصميـ التجريبي ذك 
المجمكعة التجريبية الكاحدة، كقد طبقت أداتي البحث كىما: بطاقة مبلحظة ميارات التدريس 
 اإلبداعي كمقياس االتجاه نحك تكظيفيا عمى مجمكعة البحث، كأكدت نتائج البحث كجكد فػرؽ

لصالح األداء البعدم، مما يؤكد فاعمية تنفيذ برنامج  (01.0) مسػتكل عنػد إحصػائية، دالة
تدريبي قائـ عمى الدرس البحثي لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي كاالتجاه نحك تكظيفيا لدل 

 الفمسفة بالمرحمة الثانكية معممي
فدرست تأثير دراسة الدرس كأداة لتحسيف التطكير الميني  (Mehmet,2019أما دراسة )     

لممعمميف، ككذلؾ تعمـ الطبلب، كقد تـ استخداـ دراسة الحالة إحدل طرؽ البحث النكعي. ككاف 
البيانات مف المبلحظات  المشارككف اثنيف مف معمميف المرحمة االبتدائية، كما تـ الحصكؿ عمى

الميدانية التي اتخذت خبلؿ تدريس الدكرة إلى جانب البيانات الكاردة مف يكميات المعمميف 
العاكسة كالمقاببلت التي أجريت مع المعمميف، كأظيرت نتائج الدراسة أف نشاط دراسة الدرس 

طة التي تركز عمى ساىـ بشكؿ كبير في التطكير الميني لممعمميف كتعمـ الطبلب بفضؿ األنش
الطالب )السرد كالتصكير كالدراما( التي نفذت في نطاؽ درس البحث التطبيقي، باإلضافة إلى 
ذلؾ ذكر المعممكف أف دراسة الدرس ساىمت في تطكيرىـ الميني مف خبلؿ مساعدتيـ عمى حؿ 

كالتشارؾ مع  المشاكؿ التي تكاجييـ، مما يميد الطريؽ لتطبيؽ طرائؽ كأنشطة التدريس المختمفة،
بعضيـ البعض، كتبادؿ اآلراء حكؿ المسألة، كاالعتراؼ بمختمؼ االساليب كالتقنيات كالممارسات 

 المتصمة بالمينة.
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إلى استكشاؼ تصكر المحاضريف بشأف ( (Intan Septia Latifa,2019 كىدفت دراسة     
ل التربكم، بحث الدرس في تحسيف المعرفة بالمحتك   (Lesson Study)استخداـ عممية

كتستخدـ طريقة نكعية عف طريؽ تطبيؽ الدراسة الكصفية كإطار ليا، كقد تـ الحصكؿ عمى 
 Lesson)البيانات مف استبياف مفتكح كمغمؽ يركز عمى مكضكعيف،خطكات كعمميات دكرة

Study)  كفعاليتيا في تحسيف الميارات التدريسية في تدريس التعميـ لمجميع، كقد كشفت نتيجة
في تحسيف المعرفة (Lesson Study) ة أف المحاضريف لدييـ نظرة إيجابية نحك استخداـالدراس

بالمحتكل التدريسي في تدريس التعميـ لمجميع، بيد أف إدارة الكقت إلجراء المناقشة ال تزاؿ تمثؿ 
المشكمة الرئيسية في البرنامج، كتشير النتائج أعبله إلى أف المحاضريف ينبغي أف تككف لدييـ 

غبة كحماس أكبر في إدارة ىذه الدراسات مف أجؿ تعزيز تعميميـ كمساعدتيـ عمى الحصكؿ ر 
 .عمى خصائص التطكرات المينية الفعالة في عمميـ

(  ىدفت البحث لمكشؼ عف أثر بحث 4747كفي دراسة عمكشو العتيبي كغادة التميمي )     
معممات في منطقة القصيـ كعبلقتو في تنمية التفكير التأممي لدل ال ( lesson Study )الدرس

بمتغيرم الخيرة كالمرحمة التعميمية ، كلتحقيؽ ىدؼ البحث تـ استخداـ المنيج الكصفي ، كتككنت 
          ( معممة ، كتمثمث األداة في مقياس لمتفكير التأممي ، كتكصؿ 047عينة البحث مف ) 

 المشاركة في بحث الدرس البحث إلى كجكد فركؽ ذك داللة إحصائية لصالح المجمكعة
(lesson Study)   ( معممة، مما يدؿ عمى أثر استخداـ المتغير المستقؿ  00كالتي مثمت )

في تنمية التفكير التأممي لدل المعممات في منطقة القصيـ ، كما أظيرت النتائج  "بحث الدرس"
مية ، كأكصت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذك داللة إحصائية تعزم لمتغير الخبرة ك المرحمة التعمي

بضركرة دعـ التطكير الميني القائـ عمى المدرسة مف خبلؿ بحث الدرس ، كاعتماده كأحد 
 .أساليب التطكير الميني التي تنمي التفكير التأممي لدل المعممات

    دراسات المحور الثاني: العادات العقمية
ة معممات رياض األطفاؿ الكشؼ عف ممارس( إلى  ۷۱۰۱ىدفت دراسة إيماف أحمد )      

بمكة المكرمة لعادات العقؿ كمعرفة الفركؽ في درجة ممارسات معممات رياض األطفاؿ بمكة 
المكرمة ألبعاد عادات العقؿ تبعنا لمعمر كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة التعميمية ، كعدد الدكرات 

درجة ممارسة المعممات عينة التدريبية كقد تكصمت إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ل
الدراسة ألبعاد عادات العقؿ تعزم المتغيرات الدراسة كأف درجة ممارسة عادات العقؿ لدم 

 معممات رياض األطفاؿ مرتفعة
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الكشؼ عف الفركؽ في عادات العقؿ لدل  (Fenderson.2010) ىدفت دراسة فيندرسكف     
 ثر خبرة ، كتككنت عينة الدراسة مفمعممات رياض األطفاؿ المبتدئات كالمعممات األك

معممة لرياض األطفاؿ، كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي كقامت بتشكيؿ مجمكعات (  ۰۷)  
يتـ فييا مناقشة عادات العقؿ، كأظيرت النتائج اتفاؽ جميع  (Focus Groups) تركيز

عمـ في كقت كاحد ىك المعممات عمى أف االستمتاع النشط لؤلطفاؿ ، كالمثابرة عمى التعميـ كالت
مف أكثر كسائؿ تعميـ األطفاؿ فاعمية، كأظيرت المعممات األكثر خبرة تفكيرنا تبادلينا مف 

 المعممات الجدد.
دراسة لمكشؼ عف درجة  (Verner and Gaudreal.2010)كأجرل فيرنر كجكدريؿ       

ض المتغيرات الديمكغرافية امتبلؾ معممي كمعممات المرحمة األساسية لعادات العقؿ كارتباطيا ببع
معمـ كمعممة أختيركا مف مدارس ضكاحي نيكيكرؾ بناء (  ۰۱۱، كتككنت عينة الدراسة مف ) 

سنكات  كلتحقيؽ أىداؼ  2عمى تدريس المعمميف كالمعممات ألطفاؿ تتراكح أعمارىـ بيف سنة ك 
( عادة 02عمى) فقرة  مكزعة(  ۰۱الدراسة، تـ استخداـ مقياس عادات العقؿ المككف مف ) 

 .عقؿ، كأظيرت نتائج الدراسة أف المعمميف كالمعممات يمتمككف عادات العقؿ بدرجة مرتفعة
( التعرؼ عمى درجة استخداـ استراتيجيات عادات العقؿ 4700كتناكلت دراسة كعد الغانـ )     

فسيـ ك مدل لدل معممي المغة االنجميزية في مرحمة التعميـ األساسي مف كجية نظر المعمميف أن
اختبلؼ درجة استخداـ استراتيجيات عادات العقؿ باختبلؼ الجنس كالخبرة، كتمثمت أداة الدراسة 
في استبانة محكمة مككنة مف سبع مجاالت خاصة لقياس درجة استخداـ معممي المغة االنجميزية 

النتائج إلى  ( معممنا كمعممة كقد أشارت 057الستراتيجيات عادات العقؿ، كتككنت العينة مف ) 
أف درجة استخداـ استراتيجيات عادات العقؿ لدم معممي المغة االنجميزية في مرحمة التعميـ 
األساسي مف كجية نظرىـ أنفسيـ كانت متكسطة كأظيرت كجكد فركؽ ذات داللة احصائية 
يعزل لمجنس لصالح الذككر في مجاؿ التفكير بكضكح كالتكاصؿ بدقة في حيف لـ تظير فركؽ 

داللة احصائية فيما يخص باقي المجاالت كفقنا لمتغير الجنس بينما لـ يكجد فركؽ ذات  ذات
 داللة احصائية يعزل لمتغير الخبرة

دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى عادات العقؿ لدل معممات (  4702كأجرت ايماف الخفاؼ )     
كتككنت عينة البحث مف رياض األطفاؿ كفؽ متغير العمر كمدة الخدمة كالحالة االجتماعية ، 

مكقفنا، كأظيرت النتائج ( 02معممة كتـ إعداد مقياس العادات العقمية الذم تككف مف )( 077)
أف معممات رياض األطفاؿ لدييف عادات عقمية بمتكسط حسابي أعمى مف المتكسط الفرضي 

         العمر  لممقياس، كقد ظيرت فركؽ دالة إحصائيا في درجات العادات العقمية تعزم لمتغيرم
 كمدة الخبرة.
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إلى الكشؼ عف مستكل عادات العقؿ (  ۷۱۰۰كما ىدفت دراسة أبك رياش كالجندم )      
السائدة لدل المعمـ المصرم في ضكء متغيرات نكع المدرسة ) حككمية / خاصو ( كعدد سنكات 

احثاف ببناء مقياس معمما كمعممة ، كقاـ الب( ۷۰۲الخبرة كالجنس، كتككنت عينة الدراسة مف ) 
لست عشرة عادة عقمية كاستخدما المنيج الكصفي، كأشارت النتائج إلى أف امتبلؾ المعمـ لعادات 
يجاد الدعاية كالتحكـ بالتيكر بدرجة كبيرة  كتراكحت مستكيات  التساؤؿ كطرح المشكبلت كا 

حصائيا في عادات امتبلؾ باقي العادات ما بيف متكسطة ككبيرة ، كأيضا عدـ كجكد فركؽ دالة إ
 العقؿ لممعمـ المصرم تعزم لمتغيرات نكع المدرسة كعدد سنكات الخبرة كالجنس.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا:
 كاف المنيج الكصفي ىك المنيج األكثر استخدامنا في معظـ دراسات المحكر األكؿ كالثاني.-
كؿ عمى فاعمية بحث الدرس في التنمية المينية لدل المعمميف ركزت معظـ دراسات المحكر األ-

كالمعممات، بينما ركزت الدراسة الحالية عمى دكر بحث الدرس في تنمية بعض عادات العقؿ 
 مف كجية نظر المعممات المشاركات في تطبيقو.

تكل جميع الدراسات التي تناكلت فاعمية بحث الدرس كالدراسات التي تناكلت الكشؼ عف مس-
عادات العقؿ لدل المعمميف كالمعممات، أكضحت مف خبلؿ نتائجيا أىمية ىذيف الجانبيف 

 عمى انفراد، بينما الدراسة الحالية جمعت بيف الجانبيف في دراسة كاحدة.
يمكف استنتاج عبلقة ما بيف بحث الدرس كتنمية عادات العقؿ كىذا يظير جمينا في دراسة غادة -

( كالتي أظيرت فاعمية بحث الدرس في تنمية التفكير 4747مي)العتيبي كعمكشة التمي
التأممي لدل المعممات؛ كعمى اعتبار أف التفكير التأممي يصنؼ مف عادات العقؿ فيذا يعني 
كجكد عبلقة مكجبة بينيما كىذا ما تحاكؿ الدراسة اإلجابة عنو مف خبلؿ دراسة دكر بحث 

 عممات الدرس في تنمية بعض عادات العقؿ لدل الم
تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في ككنيا تيتـ بالتطكير كالتنمية المينية المستدامة -

 لممعمميف كالمعممات.
 تتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الكصفي.-
عممي المرحمة الثانكية تتفؽ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في ككف العينة مف م-

 ( 4702( كدراسة كالء عبده )4700كدراسة مركاد )
تتفؽ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخداـ االستبانة كأداة لمبحث كدراسة -

 (.4700( كدراسة مركاد )4700كعد الغانـ )
             تغيرتتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ دراسات المحكر الثاني في قياس أثر م-

 في تنمية بعض عادات العقؿ  عدد الدكرات التدريبية(  -سنكات الخبرة-)المؤىؿ العممي 
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اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في مجتمع البحث حيث يتككف مف جميع -
 معممات المرحمة الثانكية المشاركات في تطبيؽ بحث الدرس.

بحكث كالدراسات السابقة في تحديد محاكر أدبياتيا النظرية كتحديد أفادت الدراسة الحالية مف ال-
منيجية كطريقة اختيار العينة كبناء أداة الدراسة في صكرتيا األكلية، كاألساليب االحصائية 
المستخدمة في ىذه الدراسات، كما ساعدت في إعطاء تصكر شامؿ عف بحث الدرس 

ل الحاجة لتنمية عادات العقؿ لتحقيؽ النمك كفاعميتو في التطكير الميني لممعمميف كمد
 الميني المستمر.

 منيجية الدراسة واجراءاتيا
تـ اتباع المنيج الكصفي المسحي؛ حيث يمثؿ المنيج العممي األكثر مناسبة منيج الدراسة: 

ـ( بأنو: "ذلؾ النكع مف البحكث الذم يتـ بكاسطة 4704لطبيعة الدراسة، كلقد عرفو العساؼ )
جميع أفراد مجتمع البحث أك عينة كبيرة منيـ، كذلؾ بيدؼ كصؼ الظاىرة المدركسة  استجكاب

مف حيث طبيعتيا كدرجة كجكدىا فقط، دكف أف يتجاكز ذلؾ إلى دراسة العبلقة أك استنتاج 
"  األسباب مثبلن

طة كلكي تعالج الباحثة مشكمة الدراسة الحالية؛ فعمييا أف تحدد بعض عادات العقؿ المرتب       
كتقع ضمف احتياجات معممات المرحمة الثانكية لمتطكير الميني المستمر مف بمتغيرات الدراسة 

خبلؿ استطبلع آراء الخبراء في المناىج كطرؽ التدريس، كىذا التحديد أك الكصؼ يككف كمينا 
 ككيفينا، تمييدنا لعرض النتائج كتفسيرىا.

ممات المرحمة الثانكية المشاركات في جميع مع مف ككف مجتمع الدراسةتمجتمع الدراسة: 
كتـ االقتصار عمى ، (07كالبالغ عددىف ) تطبيؽ نمكذج بحث الدرس بمدارس محافظة الخرج

 .معممات المرحمة الثانكية نظرنا ألنيا أكؿ مرحمة طبقت نمكذج بحث الدرس في محافظة الخرج

الباحثة إلى الخطكة الثانية  مجتمع الدراسة األصمي، انتقمت بعد أف تـ تحديدعينة الدراسة: 
( 85كىي اختيار عينة تمثؿ المجتمع األصمي، كقد تـ اختيار عينة عشكائية بسيطة تككنت مف )

كقد اعتمدت الباحثة ، معممة مف معممات المرحمة الثانكية المشاركات في تطبيؽ بحث الدرس
، ( استبانة85تبانات )ككاف العائد مف االس، عمى جدكؿ مكرجاف في تحديد حجـ عينة الدراسة
كفيما يمي خصائص أفراد الدراسة كفقان لمتغير  كىك ما تـ االعتماد عميو عند تحميؿ البيانات،

 المؤىؿ العممي ك كعدد سنكات الخدمة في التعميـ كعدد الدكرات التدريبية في مجاؿ بحث الدرس.
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 (توزيع أفراد الدراسة وفق متغير المؤىل العممي 1-3جدول )

 النسبة التكرار العممي المؤىؿ

 50.8 02 بكالكريكس
 08.8 2 دراسات عميا
 %077 85 المجمكع

%(، مف 50.8( مف أفراد الدراسة يمثمكف ما نسبتو )02يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف )
( مف أفراد الدراسة 2حممة مؤىؿ البكالكريكس، كىـ الفئة األكبر في أفراد الدراسة، في حيف أف )

 %( مف حممة مؤىؿ الدراسات العميا، كىـ الفئة األقؿ في أفراد الدراسة.08.8بتو )يمثمكف ما نس
 ( توزيع أفراد الدراسة وفق متغير عدد سنوات الخدمة في التعميم2-3جدول ) 

 النسبة التكرار عدد سنكات الخدمة في التعميـ

 00.7 05 سنكات 07ألقؿ مف  8مف 

 22.7 07 سنكات 8أقؿ مف 
 %077 85 المجمكع

%(، سنكات 22( مف أفراد الدراسة يمثمكف ما نسبتو )07يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف )
( مف أفراد 05سنكات، كىـ الفئة األكبر في أفراد الدراسة، في حيف أف ) 8خبرتيـ أقؿ مف 

سنكات، كىـ الفئة األقؿ  07ألقؿ مف  8%( سنكات خبرتيـ مف 00الدراسة يمثمكف ما نسبتو )
 لدراسة.في أفراد ا

 (توزيع أفراد الدراسة وفق متغير عدد الدورات التدريبية 3-3جدول )

 النسبة التكرار عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ بحث الدرس

 85.2 00 دكرات 0أقؿ مف 

 40.2 02 دركات تدريبية 2ألقؿ مف  0مف 

 00.5 5 دكرات تدريبية فأكثر 2
 %077 85 المجمكع

 



 آل رشيد بن ميدي ىياء بنت معجبأ/                دور بحث الدرس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يىنية   – السادس العدد  – 33المجلد  344

 م2021

 رررر

%(، 85.2( مف أفراد الدراسة يمثمكف ما نسبتو )00بؽ أف )يتضح مف الجدكؿ السا
دكرات في مجاؿ بحث الدرس، كىـ الفئة األكبر في أفراد الدراسة، في  0حصمكا عمى أقؿ مف 

دكرات تدريبية فأكثر  2%( حصمكا عمى 00.5( مف أفراد الدراسة يمثمكف ما نسبتو )5حيف أف )
 أفراد الدراسة. في مجاؿ بحث الدرس، كىـ الفئة األقؿ في

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر نمكذج بحث الدرس في تنمية بعض  أداة الدراسة:
عادات العقؿ مف كجية نظر معممات المرحمة الثانكية المشاركات في بحث الدرس؛ كبناءن عمى 

ىي األنسب ما تقتضيو طبيعة ىذه الدراسة فإف االستبانة ىي األداة المبلئمة لجمع المعمكمات، ك 
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية، كتعرؼ االستبانة بأنيا "االستمارة التي تحتكم عمى مجمكعة مف 
األسئمة كالعبارات المكتكبة مزكدة بإجاباتيا كاآلراء المحتممة، أك بفراغ لئلجابة، كيطمب مف 

ا، أك ما ينطبؽ عميو منيا، أك ما ي عتقد أنو ىك اإلجابة المجيب عمييا اإلشارة إلى ما يراه ميمن
ق(. كفيما يمي عرض مفصؿ لخطكات بناء االستبانة كمككناتيا، 0000الصحيحة")العساؼ،

 كخطكات تقنينيا، كاجراءات تطبيقيا.
أواًل: خطوات بناء االستبانة: لتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة ببناء  

 )استبانة( وفق الخطوات التالية:
ة، كالدراسات السابقة التي تناكلت بحث الدرس ك تصنيؼ عادات مراجعة األدبيات التربكي-0

 العقؿ.
بناء أداة الدراسة في صكرتيا األكلية، كقد اعتمدت الباحثة في إعدادىا الشكؿ المغمؽ الذم -4

 يحدد االستجابات المحتممة لكؿ عبارة، كعند صياغة عبارات االستبانة تـ مراعاة اآلتي:
 مبعد.كضكح العبارة كانتمائيا ل -
 أال تحتمؿ العبارة أكثر مف فكرة أك معنى. -
 االبتعاد عف الكممات التي تحتمؿ أكثر مف معنى. -
 كضكح ألفاظ العبارات كابتعادىا عف الغمكض. -
 كقد تككنت االستبانة مف جزأيف عمى النحك التالي: 
عدد -ؤىؿ العمميالمالبيانات التصنيفية المتعمقة بأفراد عينة الدراسة، كتمثؿ في ) الجزء األول:-

 عدد الدكرات التدريبية(.-سنكات الخدمة في التعميـ
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( عبارة مف العبارات التي تقيس متغيرات الدراسة، كمقسمة إلى 07يتككف مف )  الجزء الثاني: -
ثمانية أبعاد كالتالي: )المثابرة، االصغاء بتفيـ كتعاطؼ، التفكير بمركنة، تطبيؽ المعارؼ 

دة، االستجابة بدىشة كتساؤؿ، التصكر كاالبتكار كالتجديد، الماضية عمى أكضاع جدي
 ( عبارات.8التفكير ما كراء المعرفة، االستقبلؿ العقمي(، كيحتكم كؿ بعد عمى )

( خماسي التدريج لبلستجابة عمى فقرات االستبانة حيث   (Likertتـ استخداـ أسمكب ليكرت -
تجيب المعممة عف كؿ فقرة مف خبلؿ تحديد درجة مكافقتيا عمييا، كذلؾ باختيار أحد البدائؿ 

          ال أكافؽ بشدة (، كتـ تخصيص الدرجات  -ال أكافؽ  -محايد  -مكافؽ  -) مكافؽ بشدة 
 تيب.( ليذه البدائؿ عمى التر  5-4-3-2-1) 

 ثانًيا: صدق أداة الدراسة:
 صدق الظاىري ) صدق المحكمين(:ال-
( كذلؾ لمتأكد مف صدؽ األداة 0ممحؽ رقـ:تـ عرض االستبانة في صكرتيا األكلية)-

المحكميف مف ذكم الخبرة كصبلحيتيا لقياس اليدؼ الذم أعدت مف أجمو عمى عدد مف 
(، كتـ أخذ آرائيـ 4)ممحؽ رقـ: ( محكميف07كاالختصاص لتحكيميا، كقد بمغ عددىـ )

كتحديد مدل مبلئمة المحاكر كاألبعاد لقياس الظاىرة محؿ البحث، كمدل مبلئمة العبارات 
كانتمائيا لمبعد الذم تنتمي إليو، كسبلمة الصياغة المغكية لمعبارات، كاضافة ما يركنو مناسبنا 

استبعاد أم بعد مف أبعاد أك الحذؼ منيا، كقد تـ األخذ بآراء المحكميف، حيث لـ يتـ 
( عبارات مف االستبانة كاستبداليا بعبارات مناسبة، كتـ إعادة 8االستبانة، كقد تـ استبعاد )

( عبارة في الصكرة 07(، كبذلؾ أصبح العدد النيائي لعبارات االستبانة )0صياغة كدمج )
 (0النيائية ليا)ممحؽ رقـ:

ال أكافؽ  -محايد  -مكافؽ  -) مكافؽ بشدة ماسي كما أقر المحكميف مناسبة المقياس الخ     
 ال أكافؽ بشدة (؛ لئلجابة عمى عبارات االستبانة. -

لمتأكد مف تماسؾ عبارات االستبانة قامت الباحثة بحساب االتساؽ  صدق االتساق الداخمي:
د الذم الداخمي لفقرات أداة الدِّراسة كذلؾ بحساب معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ عباره كالبع

 تنتمي إليو العبارة، كىك ما يكضحو الجدكؿ التالي:
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معامالت ارتباط عبارات االستبانة بالبعد الذي تنتمي إليو وكذلك بالدرجة  ( 4-3جدول رقم )
 الكمية لو

معامؿ  أبعاد االستبانة ـ
 االرتباط 

 البعد األكؿ
 **7.854 يساعد بحث الدرس المعممات عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية 0
 **7.504 يحفز المعممات عمى تقديـ أفضؿ ما لدييف مف أداء 4
 *7.005 يدفع المعممات إلى استخداـ طرؽ متعددة لمكاجية المشكبلت التدريسية 0
 *7.072 يمكف المعممات مف االصرار عمى اتماـ المياـ بنشاط كحيكية 0
 **7.208 يمكف المعممات مف الفيـ العميؽ لمحتكل المقرر الدراسي 8

 البعد الثاني
 **7.822 يمكف المعممات مف إعادة صياغة أفكار اآلخريف 0
 *7.055 يدرب المعممات عمى االنصات بكعي لما يقكلو االخريف  4
 **7.050 يتيح لممعممات مشاركة اآلخريف تجاربيـ بصكرة سميمة 0
 *7.022 يعكد المعممات عمى التعاطؼ مع اآلخريف 0
 **7.827 ممات مف تفيـ كجيات نظر اآلخريف .يمكف المع 8

 البعد الثالث
 **7.258 يساعد المعممات عمى التكيؼ مع مستجدات التدريس الحديثة 0
 *7.025 يمكف المعممات مف النظر لممشكمة التدريسية مف زكايا مختمفة  4
 **7.200 يتيح لممعممات التعامؿ مع مصادر متعددة لممعمكمات 0
 **7.220 معممات عمى تكليد البدائؿ كالحمكؿ لمكاجية مشكبلت التدريسيحفز ال 0
 **7.075 يمكف المعممات مف التفكير بطرؽ مختمفة لئلجابة عف التساؤالت المطركحة 8

 البعد الرابع

يمكف بحث الدرس المعممات مف االستفادة مف المعارؼ الماضية في مكاجية المشكبلت  0
 التدريسية

7.000** 

 **7.000 ساعد المعممات عمى تطبيؽ الخبرات السابقة في مكاقؼ تدريسية أخرل جديدةي 4

 **7.500 يتيح لممعممات الربط بيف مقرر التخصص كالمقررات الدراسية األخرل  0

 **7.200 يسمح لممعممات باالستعانة بالمعارؼ الماضية في دعـ أراءىف كافكارىف 0

 **7.225 تجارب األخريف الناجحة في تطكير ممارساتيف التدريسية يدفع المعممات لبلستفادة مف  8

 البعد الخامس
 **7.578 يمكف بحث الدرس المعممات مف االستمتاع باكتشاؼ قكاعد جديدة 0
 **7.850 يحفز المعممات عمى المناقشة كالتساؤؿ حكؿ تطكير طرؽ التدريس 4
 **7.007 كايجاد الحمكؿ يكلد لدل المعممات الرغبة في البحث كالتقصي  0
 **7.500 يمكف المعممات مف ميارة التأمؿ الذاتي في استراتيجيات التدريس التي يطبقنيا 0
 **7.508 ينمي لدل المعممات الرغبة في التطكير الميني المستمر  8
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 فأقل. 0.05* عبارات دالة عند مستوى 
 فأقل. 0.01** عبارات دالة عند مستوى 

(، كبعضيا داؿ 7.70ميع العبارات دالة عند مستكل )مف الجدكؿ السَّابؽ يتَّضح أف ج
نة لبلستبانة تتمتع بدرجة صدؽ 7.78عند مستكل ) (، كىك ما يكضح أف جميع الفقرات المككِّ

 عالية، تجعميا صالحة لمتطبيؽ الميداني.
 ثالثًا: ثبات أداة الدراسة:

األداة، كيقصد بو  يختص الثبات بمدل الكثكؽ بالدرجات التي نحصؿ عمييا مف تطبيؽ     
ضماف الحصكؿ عمى نفس النتائج تقريبنا إذا أعيد تطبيؽ األداة عمى نفس المجمكعة مف األفراد، 

 (4770مما يعني قمة تأثير عكامؿ الصدفة أك العشكائية عمى نتائج تطبيؽ األداة)أبك ىاشـ،

معامؿ  أبعاد االستبانة ـ
 االرتباط 

 البعد السادس
 **7.022 طرائؽ تدريسية جديدة يرغب بحث الدرس المعممات في ابتكار 0

 **7.572 يكلد لدل المعممات تصكرا لحمكؿ عديدة لممشكبلت التدريسية 4

 **7.200 يحفز المعممات عمى ابتكار أنشطة صفية متنكعة  0

 **7.540 يمكف المعممات مف االستفادة مف التغذية الراجعة لكؿ إنتاجاتيف 0

 **7.500 ف التدريسيةيشجع المعممات عمى تجديد ممارساتي 8

 البعد السابع
 **7.200 يكسب بحث الدرس المعممات ميارة حؿ المشكبلت 0

 **7.822 يمكف المعممات مف ممارسة ميارة التقكيـ المتمركز حكؿ المتعمـ 4

 **7.225 يساعد المعممات عمى اتخاذ القرارات المناسبة في عممية التدريس  0

 **7.272 التقكيـ الذاتيينمي لدل المعممات ميارة  0

 **7.000 يساعد المعممات عمى تحديد المعارؼ كالميارات التي يحتاجكنيا بدقة 8

 البعد الثامف
 **7.855 ينمي بحث الدرس لدل المعممات ميارة التعمـ الذاتي 0

 **7.577 يساعد المعممات عمى التكاصؿ مع األقراف بشكؿ جيد 4

 **7.802 د المشاركيفيدرب المعممات عمى تقبؿ نق 0

 **7.245 يتيح لممعممات فرصة الحديث عف العكامؿ النفسية التي تؤثر عمى تدريسيف 0

 **7.052 يسمح لممعممات بإثراء أجزاء مف المقرر الدراسي 8
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كذلؾ باستخداـ معامؿ كلمتأكد مف ثبات استبانة البحث قامت الباحثة بحساب ثبات االستبانة     
( ألبعاد االستبانة كاجمالييا. كجاءت النتائج كما يكضحيا Alpha-Cronbachألفا كركنباخ)
 الجدكؿ التالي:

 ( معامالت ثبات أبعاد الدراسة ألفا كرونباخ5-3جدول ) 

 معامؿ الثبات ألفا كركنباخ عدد العبارات محاكر الدِّراسة
 7.208 07 معامؿ الثبات الكمي

خبلؿ النَّتائج المكضحة أعبله يتَّضح أف ثبات محكر الِدراسة مرتفع، حيث بمغت  مف
(، كىي قيمة ثبات عالية كذك داللة، كمناسبة ألغراض 7.208قيمة معامؿ ألفا كركنباخ )

 الدراسة.
 :الدراسةتصحيح أداة  -

جابة عمى بنكد لتسييؿ تفسير النَّتائج استخدمت الباحثة اأُلسمكب التَّالي لتحديد مستكل اإل
األداة، حيث تـ إعطاء كزف لمبدائؿ المكضحة في الجدكؿ التَّالي ليتـ معالجتيا إحصائيان عمى 

 النَّحك التَّالي:
 (تصحيح أداة الدراسة 6-3جدول )

 غير مكافؽ بشدة غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة االستجابة

 0 4 0 0 8 الدرجة

إلى خمسة مستكيات متساكية المدل مف خبلؿ المعادلة ثـ تـ تصنيؼ تمؾ اإلجابات      
    7.57= 5( ÷ 0-8عدد بدائؿ األداة = )÷ أقؿ قيمة(  -التَّالية:  طكؿ الفئة = )أكبر قيمة

 لنحصؿ عمى التصنيؼ التَّالي:
 توزيع لمفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدِّراسة (7-3جدول ) 

 مدل المتكسِّطات الكصؼ
 8.77-0.40مف  دةمكافؽ بش

 0.47-0.00مف  مكافؽ
 0.07-4.20مف  محايد

 4.27-0.50مف  غير مكافؽ
 0.57-0.77مف  غير مكافؽ بشدة
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 اجراءات تطبيق أداة الدراسة: -
بعد التأكد مف صدؽ كثبات أداة البحث االستبانة، قامت الباحثة بتطبيؽ األدكات كفؽ      

 الخطكات التالية:

 بات الرسمية بالمكافقة عمى تحكيـ أداة البحث)االستبانة(.الحصكؿ عمى الخطا 
 .تكزيع االستبانات عمى المحكميف، كتعديميا في ضكء مرئياتيـ 

  الحصكؿ عمى الخطابات الرسمية بالمكافقة عمى تطبيؽ األداة عمى معممات المرحمة الثانكية
 .المشاركات في تطبيؽ بحث الدرس بمدارس محافظة الخرج

 بانات إلكتركنينا عمى عينة البحث.تكزيع االست 

 .جمع االستبانات كتحميميا احصائينا باستخداـ األساليب االحصائية المناسبة 

 األساليب االحصائية المستخدمة: -
استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية لمتعرؼ عمى خصائص أفراد الدراسة كحساب      

 ت الدراسة:صدؽ كثبات االدكات كاإلجابة عمى تساؤال

 التكرارات كالنسبة المئكية، لمتعرؼ عمى خصائص العينة. -

( لمعرفة مدرل ارتفاع أك انخفاض آراء افراد الدراسة عف كؿ Meanالمتكسط الحسابي ) -
عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاكر الرئيسية، ككذلؾ لترتيب العبارات مف 

 ط حسابي. حيث درجة االستجابة حسب أعمى متكس

( كذلؾ لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ آراء افراد Standard Deviationاالنحراؼ المعيارم ) -
الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة كلكؿ محكر مف المحاكر الرئيسية عف 
متكسطيا الحسابي، حيث يكضح االنحراؼ المعيارم التشتت في آراء أفراد الدراسة لكؿ عبارة 

متغيرات الدراسة إلى جانب المحاكر الرئيسية، فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر  مف عبارات
كمما تركزت اآلراء كانخفض تشتتيا بيف المقياس، ككذلؾ لترتيب العبارات حسب المتكسط 

 الحسابي لصالح أقؿ تشتت عند تساكم المتكسط الحسابي. 

 الدراسة. ( الستخراج ثبات أداةCronbach Alphaمعامؿ ألفا كركنباخ ) -
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لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة  (Pearson)حساب قيـ معامؿ االرتباط بيرسكف -
 الدراسة.

(: لتكضيح داللة الفركؽ في متكسطات إجابات أفراد عينة Mann-Whitney) اختبار -
 الدراسة نحك المتغيرات الثنائية .

ال بارامترم تـ  ، كىك اختبارKruskal Wallis)تـ استخداـ اختبار كركسكاؿ كاليس ) -
استخدامو كبديؿ عف اختبار تحميؿ التبايف األحادم، نظران لكجكد تبايف في تكزيع فئات أفراد 

 الدراسة كفقان لممتغيرات الكظيفية.

( لتكضيح Independent Sample T-Test)ت( لعينتيف مستقمتيف )تـ استخداـ اختبار -
ىا باختبلؼ متغيراتيـ التي تنقسـ إلى داللة الفركؽ في استجابات عينة الدراسة نحك محاكر 

 فئتيف.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
دكر بحث الدرس في تنمية بعض عادات العقؿ ما أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 

التالية )المثابرة، االصغاء بتفيـ كتعاطؼ، التفكير بمركنة، تطبيؽ المعارؼ الماضية عمى 
االستجابة بدىشة كتساؤؿ، التصكر كاالبتكار كالتجديد، التفكير ما كراء المعرفة،  أكضاع جديدة،

 االستقبلؿ العقمي( مف كجية نظر معممات المرحمة الثانكية ؟

دكر بحث الدرس في تنمية بعض عادات العقؿ التالية )المثابرة، االصغاء لمتعرؼ عمى 
ماضية عمى أكضاع جديدة، االستجابة بتفيـ كتعاطؼ، التفكير بمركنة، تطبيؽ المعارؼ ال

بدىشة كتساؤؿ، التصكر كاالبتكار كالتجديد، التفكير ما كراء المعرفة، االستقبلؿ العقمي( مف 
، قامت الباحثة بحساب التكرارات كالنسب المئكية كجية نظر معممات المرحمة الثانكية 

رس في تنمية بعض عادات دكر بحث الدكالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية لعبارات محكر 
العقؿ التالية )المثابرة، االصغاء بتفيـ كتعاطؼ، التفكير بمركنة، تطبيؽ المعارؼ الماضية عمى 
أكضاع جديدة، االستجابة بدىشة كتساؤؿ، التصكر كاالبتكار كالتجديد، التفكير ما كراء المعرفة، 

كجاءت النتائج كما يكضحو ، االستقبلؿ العقمي( مف كجية نظر معممات المرحمة الثانكية 
 الجدكؿ التالي:
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 البعد األول: المثابرة
(: استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات بعد المثابرة مرتبة تنازليًا حسب 1-4جدول ) 

 المتوسط الحسابي

 (.5.00*المتوسط الحسابي من )
 ( الخاص بعادة المثابرة ما يمي:1-4يتضح من الجدول )

أف أفراد عينة الدراسة مف المعممات مكافقات عمى دكر بحث الدرس في تنمية عادة المثابرة  -
كأحد عادات العقؿ، حيث بمغ المتكسط العاـ الستجابات أفراد الدراسة نحك دكر نمكذج بحث 

(، كىك المتكسط الذم يقع في الفئة الرابعة 8.77مف  0.70الدرس في تنمية عادة المثابرة )
(، كالتي تبيف أف خيار مكافقة أفراد الدراسة عمى 0.47-0.00ت المقياس الخماسي مف)مف فئا

 دكر نمكذج بحث الدرس في تنمية عادة المثابرة تشير إلى )مكافؽ( في أداة الدراسة.
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ تكافؽ في آراء أفراد الدراسة نحك دكر بحث الدرس في تنمية -

(، كىي متكسطات تقع 0.45إلى  0.00بمتكسطات حسابية تراكحت ما بيف )عادة المثابرة، 
تشير إلى )مكافؽ/ مكافؽ بشدة( عمى في الفئة الرابعة كالخامسة مف فئات الدراسة، كالتي 

 التكالي في أداة الدراسة.

 العبارة ـ

 درجة المكافقة التكرار
المتكسط 
 الحسابي*

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الرتبة المكافقة

% 
غير 
فؽ مكا
 بشدة

غير 
مكافؽ  مكافؽ محايد مكافؽ

 بشدة

8 
يمكف المعممات مف 
الفيـ العميؽ لمحتكل 

 المقرر الدراسي

 40 42 0 0 0 ؾ
مكافؽ  7.027 0.45

 0 بشدة
% 0.0 0.0 8.4 87.7 00.0 

4 
يحفز المعممات عمى 
تقديـ أفضؿ ما لدييف 

 مف أداء

 45 40 0 4 0 ؾ
 4 مكافؽ 0.720 0.02

% 8.4 0.0 2.2 02.4 05.0 

0 
يدفع المعممات إلى 
استخداـ طرؽ متعددة 
لمكاجية المشكبلت 

 التدريسية

 40 40 8 0 4 ؾ
 0 مكافؽ 0.700 0.70

% 0.0 2.2 5.2 00.0 02.0 

0 
يساعد بحث الدرس 
المعممات عمى تحقيؽ 
 األىداؼ التعميمية

 40 42 8 0 8 ؾ
 0 مكافؽ 0.000 0.25

% 5.2 0.0 5.2 00.5 02.4 

0 
يمكف المعممات مف 
االصرار عمى اتماـ 
 المياـ بنشاط كحيكية

 00 40 0 2 0 ؾ
 8 مكافؽ 0.088 0.00

% 2.2 07.0 04.0 02.2 40.0 
 مكافؽ 7.282 0.70 المتكسط العاـ
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كما تبيف أف أكثر مظاىر دكر بحث الدرس في تنمية عادة المثابرة تمثمت في العبارة رقـ 
ىي )يمكف المعممات مف الفيـ العميؽ لمحتكل المقرر الدراسي( حيث جاءت في المرتبة ( ك 8)

 (، كدرجة مكافقة تشير إلى )مكافؽ بشدة(.8.77مف  0.45األكلى، بمتكسط مكافقة مقداره )
في حيف أف أقؿ مظاىر دكر بحث الدرس في تنمية عادة المثابرة تمثمت في العبارة رقـ 

ات مف االصرار عمى اتماـ المياـ بنشاط كحيكية( حيث جاءت في ( كىي )يمكف المعمم0)
(، كدرجة مكافقة تشير إلى 8.77مف  0.00المرتبة )الخامسة كاألخيرة(، بمتكسط مكافقة مقداره )

 )مكافؽ(.
 البعد الثاني: االصغاء بتفيم وتعاطف

ف مرتبة تنازليًا (:استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات بعد االصغاء بتفيم وتعاط2-4جدول )
 حسب المتوسط الحسابي

 (.5.00*المتوسط الحسابي من )

 العبارة ـ
 درجة المكافقة التكرار

المتكسط 
 الحسابي*

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الرتبة المكافقة

% 
غير 
مكافؽ 
 بشدة

غير 
مكافؽ  مكافؽ محايد مكافؽ

 بشدة

0 

يتيح لممعممات 
مشاركة 
اآلخريف 

تجاربيـ بصكرة 
 سميمة

 40 40 7 2 0 ؾ

 0 مكافؽ 7.255 0.02
% 0.0 07.0 7.7 02.2 00.0 

0 
يمكف المعممات 
مف إعادة 

صياغة أفكار 
 اآلخريف

 00 00 0 0 0 ؾ
 4 مكافؽ 7.550 0.78

% 0.0 2.2 8.4 82.2 42.0 

8 
يمكف المعممات 

مف تفيـ 
كجيات نظر 
 اآلخريف .

 05 04 4 8 0 ؾ
 ـ4 مكافؽ 7.242 0.78

% 0.0 5.2 0.0 88.4 00.7 

4 

يدرب  
المعممات عمى 
االنصات بكعي 

لما يقكلو 
 االخريف

 00 00 0 8 0 ؾ

 0 مكافؽ 7.200 0.77
% 0.0 5.2 2.2 80.0 42.0 

0 
يعكد المعممات 
عمى التعاطؼ 
 مع اآلخريف

 02 40 04 2 0 ؾ
 0 مكافؽ 0.700 0.50

% 0.0 07.0 47.0 02.0 40.2 
 مكافؽ 7.500 0.70 المتكسط العاـ
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 ما يمي: االصغاء بتفيم وتعاطف( الخاص بعادة 2-4يتضح من الجدول )

أف أفراد عينة الدراسة مف المعممات مكافقات عمى دكر بحث الدرس في تنمية عادة اإلصغاء  -

سة نحك بتفيـ كتعاطؼ كأحد عادات العقؿ، حيث بمغ المتكسط العاـ الستجابات أفراد الدرا

(، كىك 8.77مف  0.70دكر نمكذج بحث الدرس في تنمية عادة اإلصغاء بتفيـ كتعاطؼ )

(، كالتي 0.47-0.00المتكسط الذم يقع في الفئة الرابعة مف فئات المقياس الخماسي مف )

تبيف أف خيار مكافقة أفراد الدراسة عمى دكر بحث الدرس في تنمية عادات اإلصغاء بتفيـ 

 لى )مكافؽ( في أداة الدراسة.كتعاطؼ تشير إ

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ تكافؽ في آراء أفراد الدراسة نحك دكر بحث الدرس في تنمية -

(، 0.02إلى  0.50عادة اإلصغاء بتفيـ كتعاطؼ، بمتكسطات حسابية تراكحت ما بيف )

كافؽ( في أداة تشير إلى )مكىي متكسطات تقع في الفئة الرابعة مف فئات الدراسة، كالتي 

كما تبيف أف أكثر مظاىر دكر بحث الدرس في تنمية عادات اإلصغاء بتفيـ الدراسة.

( كىي )يتيح لممعممات مشاركة اآلخريف تجاربيـ بصكرة 0كتعاطؼ تمثمت في العبارة رقـ )

(، كدرجة 8.77مف  0.02سميمة( حيث جاءت في المرتبة األكلى، بمتكسط مكافقة مقداره )

 ر إلى )مكافؽ(.مكافقة تشي

في حيف أف أقؿ مظاىر دكر بحث الدرس في تنمية عادة اإلصغاء بتفيـ كتعاطؼ 

( كىي )يعكد المعممات عمى التعاطؼ مع اآلخريف( حيث جاءت في 0تمثمت في العبارة رقـ )

(، كدرجة مكافقة تشير إلى 8.77مف  0.50المرتبة )الرابعة كاألخيرة(، بمتكسط مكافقة مقداره )

 ؽ(.)مكاف
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 البعد الثالث: التفكير بمرونة
(: استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات بعد التفكير بمرونة مرتبة تنازليًا حسب  3-4جدول )

 المتوسط الحسابي

 (.5.00*المتوسط الحسابي من )

 العبارة ـ

 درجة المكافقة التكرار

المتكسط 
 الحسابي*

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 المكافقة

 الرتبة
% 

غير 
مكافؽ 
 بشدة

غير 
 مكافؽ

 مكافؽ دمحاي
مكافؽ 
 بشدة

0 

يحفز المعممات 
عمى تكليد البدائؿ 
كالحمكؿ لمكاجية 
 مشكبلت التدريس

 40 45 0 0 0 ؾ
0.42 7.570 

مكافؽ 
 بشدة

0 
% 0.0 0.0 2.2 05.0 00.0 

8 

يمكف المعممات 
مف التفكير بطرؽ 
مختمفة لئلجابة 
عف التساؤالت 
 المطركحة

 40 00 4 0 0 ؾ

0.40 7.080 
فؽ مكا

 بشدة
4 

% 0.0 0.0 0.0 82.2 02.4 

0 

يتيح لممعممات 
التعامؿ مع 

مصادر متعددة 
 لممعمكمات

 42 40 2 0 0 ؾ

0.40 7.520 
مكافؽ 
 بشدة

0 
% 0.0 0.0 08.8 02.4 00.5 

4 

يمكف المعممات  
مف النظر لممشكمة 
التدريسية مف زكايا 

 مختمفة

 00 07 0 4 0 ؾ

 0 مكافؽ 7.004 0.07
% 0.0 0.0 0.0 22.7 40.0 

0 

يساعد المعممات 
عمى التكيؼ مع 
مستجدات التدريس 

 الحديثة

 02 00 0 4 4 ؾ

 8 مكافؽ 7.525 0.70
% 0.0 0.0 2.2 85.2 40.2 

 مكافؽ 7.002 0.00 المتكسط العاـ
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 ما يمي: ونةالتفكير بمر ( الخاص بعادة 3-4يتضح من الجدول )

أف أفراد عينة الدراسة مف المعممات مكافقات عمى دكر بحث الدرس في تنمية عادة التفكير -

بمركنة كأحد عادات العقؿ، حيث بمغ المتكسط العاـ الستجابات أفراد الدراسة نحك دكر 

(، كىك المتكسط 8.77مف  0.00نمكذج بحث الدرس في تنمية عادات التفكير بمركنة )

(، كالتي تبيف أف 0.47-0.00في الفئة الرابعة مف فئات المقياس الخماسي مف ) الذم يقع

خيار مكافقة أفراد الدراسة عمى دكر بحث الدرس في تنمية عادة التفكير بمركنة تشير إلى 

 )مكافؽ( في أداة الدراسة.

في تنمية  يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ تكافؽ في آراء أفراد الدراسة نحك دكر بحث الدرس-

(، كىي 0.42إلى  0.70عادة التفكير بمركنة، بمتكسطات حسابية تراكحت ما بيف )

تشير إلى )مكافؽ/ مكافؽ متكسطات تقع في الفئة الرابعة كالخامسة مف فئات الدراسة، كالتي 

 بشدة( عمى التكالي في أداة الدراسة.

كير بمركنة تمثمت في كما تبيف أف أكثر مظاىر دكر بحث الدرس في تنمية عادة التف

( كىي )يحفز المعممات عمى تكليد البدائؿ كالحمكؿ لمكاجية مشكبلت التدريس( 0العبارة رقـ )

(، كدرجة مكافقة تشير 8.77مف  0.42حيث جاءت في المرتبة األكلى، بمتكسط مكافقة مقداره )

 إلى )مكافؽ بشدة(.

تفكير بمركنة تمثمت في في حيف أف أقؿ مظاىر دكر بحث الدرس في تنمية عادة ال

( كىي )يساعد المعممات عمى التكيؼ مع مستجدات التدريس الحديثة( حيث 0العبارة رقـ )

(، كدرجة مكافقة 8.77مف  0.70جاءت في المرتبة )الخامسة كاألخيرة(، بمتكسط مكافقة مقداره )

 تشير إلى )مكافؽ(.
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 تطبيق المعارف الماضية عمى أوضاع جديدةالبعد الرابع: 
(: استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات بعد تطبيق المعارف الماضية عمى 4-4جدول ) 

 أوضاع جديدة مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

 (.5.00حسابي من )*المتوسط ال

 العبارة ـ

 درجة المكافقة التكرار
المتكسط 
 الحسابي*

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الرتبة المكافقة

% 
غير 
مكافؽ 
 بشدة

غير 
كافؽ م مكافؽ محايد مكافؽ

 بشدة

0 

يسمح لممعممات 
باالستعانة 

بالمعارؼ الماضية 
في دعـ أراءىف 

 كافكارىف

 40 07 0 0 0 ؾ

مكافؽ  7.582 0.44
 0 بشدة

% 0.0 8.4 0.0 80.0 02.0 

8 

يدفع المعممات  
لبلستفادة مف 
تجارب األخريف 
الناجحة في تطكير 

ممارساتيف 
 التدريسية

 40 00 0 4 0 ؾ

مكافؽ  7.022 0.44
 4 بشدة

% 0.0 0.0 0.0 82.2 02.4 

4 

يساعد المعممات 
عمى تطبيؽ 

الخبرات السابقة 
في مكاقؼ تدريسية 

 أخرل جديدة

 47 00 4 4 0 ؾ

 0 مكافؽ 7.578 0.02
% 0.0 0.0 0.0 82.2 00.8 

0 

يمكف بحث الدرس 
المعممات مف 
االستفادة مف 

المعارؼ الماضية 
في مكاجية 

بلت المشك
 التدريسية

 40 42 0 0 0 ؾ

 0 مكافؽ 7.555 0.00

% 0.0 8.4 2.2 87.7 02.4 

0 

يتيح لممعممات  
الربط بيف مقرر 
التخصص ك 

المقررات الدراسية 
 األخرل

 02 40 07 0 0 ؾ
 8 مكافؽ 0.700 0.50

% 0.0 04.0 00.4 00.0 40.2 

 مكافؽ 7.008 0.04 المتكسط العاـ
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( الخاص بعادة تطبيق المعارف الماضية عمى 4-4يتضح من الجدول )
 أوضاع جديدة ما يمي:

أف أفراد عينة الدراسة مف المعممات مكافقات عمى دكر بحث الدرس في تنمية عادة تطبيؽ  -
المعارؼ الماضية عمى أكضاع جديدة كأحد عادات العقؿ، حيث بمغ المتكسط العاـ 

بات أفراد الدراسة نحك دكر بحث الدرس في تنمية عادة تطبيؽ المعارؼ الماضية الستجا
(، كىك المتكسط الذم يقع في الفئة الرابعة مف فئات 8.77مف  0.04عمى أكضاع جديدة )

(، كالتي تبيف أف خيار مكافقة أفراد الدراسة عمى دكر 0.47-0.00المقياس الخماسي مف )
طبيؽ المعارؼ الماضية عمى أكضاع جديدة تشير إلى بحث الدرس في تنمية عادات ت

 )مكافؽ( في أداة الدراسة.

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ تكافؽ في آراء أفراد الدراسة نحك دكر بحث الدرس في تنمية -
عادة تطبيؽ المعارؼ الماضية عمى أكضاع جديدة، بمتكسطات حسابية تراكحت ما بيف 

سطات تقع في الفئة الرابعة كالخامسة مف فئات الدراسة، كالتي (، كىي متك 0.44إلى  0.50)
كما تبيف أف أكثر مظاىر دكر تشير إلى )مكافؽ/ مكافؽ بشدة( عمى التكالي في أداة الدراسة.

بحث الدرس في تنمية عادة تطبيؽ المعارؼ الماضية عمى أكضاع جديدة تمثمت في العبارة 
نة بالمعارؼ الماضية في دعـ أراءىف كافكارىف(، ( كىي )يسمح لممعممات باالستعا0رقـ )

( كىي )يدفع المعممات لبلستفادة مف تجارب األخريف الناجحة في تطكير 8كالعبارة رقـ )
مف  0.44ممارساتيف التدريسية( حيث جاءت في المرتبة األكلى، بمتكسط مكافقة مقداره )

أقؿ مظاىر دكر بحث الدرس (، كدرجة مكافقة تشير إلى )مكافؽ بشدة(.في حيف أف 8.77
( كىي 0في تنمية عادة تطبيؽ المعارؼ الماضية عمى أكضاع جديدة تمثمت في العبارة رقـ )

)يتيح لممعممات الربط بيف مقرر التخصص كالمقررات الدراسية األخرل( حيث جاءت في 
قة تشير (، كدرجة مكاف8.77مف  0.50المرتبة )الخامسة كاألخيرة(، بمتكسط مكافقة مقداره )

 إلى )مكافؽ(.
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 البعد الخامس: االستجابة بدىشة وتساؤل
(: استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات بعد االستجابة بدىشة وتساؤل مرتبة 5-4جدول ) 

 تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

 (.5.00*المتوسط الحسابي من )

 العبارة ـ

المتك  درجة المكافقة التكرار
سط 
الحسا
 بي*

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الرتبة المكافقة

% 
غير 
مكافؽ 
 بشدة

غير 
مكافؽ  مكافؽ محايد مكافؽ

 بشدة

4 

يحفز المعممات 
عمى المناقشة 
كالتساؤؿ حكؿ 
تطكير طرؽ 
 التدريس

 00 00 0 4 0 ؾ
 0 مكافؽ 7.500 0.78

% 0.0 0.0 04.0 80.0 42.0 

0 

يكلد لدل  
المعممات 
الرغبة في 
البحث 

كالتقصي كايجاد 
 الحمكؿ

 47 40 8 8 0 ؾ

 4 مكافؽ 7.200 0.70
% 0.0 5.2 5.2 02.2 00.8 

0 

يمكف المعممات 
مف ميارة 

التأمؿ الذاتي 
في استراتيجيات 
التدريس التي 

 يطبقنيا

 02 42 2 0 0 ؾ

 0 مكافؽ 7.240 0.74

% 0.0 8.4 08.8 00.5 04.5 

0 

يمكف بحث 
الدرس 

المعممات مف 
االستمتاع 

باكتشاؼ قكاعد 
 جديدة

 08 45 04 4 0 ؾ

 0 مكافؽ 7.502 0.20
% 0.0 0.0 47.0 05.0 48.2 

8 

ينمي لدل  
المعممات 
الرغبة في 

التطكير الميني 
 المستمر

 08 40 07 0 4 ؾ
 8 مكافؽ 0.778 0.50

% 0.0 2.2 00.4 02.2 48.2 

 مكافؽ 7.502 0.25 المتكسط العاـ



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يىنية   – السادس العدد  – 33المجلد  333

 م2021

 

 ما يمي: االستجابة بدىشة وتساؤل( الخاص بعادة 5-4ل )يتضح من الجدو

أف أفراد عينة الدراسة مف المعممات مكافقات عمى دكر بحث الدرس في تنمية عادة االستجابة  -

بدىشة كتساؤؿ كأحد عادات العقؿ، حيث بمغ المتكسط العاـ الستجابات أفراد الدراسة نحك 

(، كىك 8.77مف  0.25بدىشة كتساؤؿ ) دكر بحث الدرس في تنمية عادات االستجابة

(، كالتي 0.47-0.00المتكسط الذم يقع في الفئة الرابعة مف فئات المقياس الخماسي مف )

تبيف أف خيار مكافقة أفراد الدراسة عمى دكر بحث الدرس في تنمية عادات االستجابة بدىشة 

 كتساؤؿ تشير إلى )مكافؽ( في أداة الدراسة.

لسابؽ أف ىناؾ تكافؽ في آراء أفراد الدراسة نحك دكر بحث الدرس في تنمية يتبيف مف الجدكؿ ا-

(، 0.78إلى  0.50عادة االستجابة بدىشة كتساؤؿ، بمتكسطات حسابية تراكحت ما بيف )

تشير إلى )مكافؽ( في كىي متكسطات تقع جميعيا في الفئة الرابعة مف فئات الدراسة، كالتي 

 أداة الدراسة.

ثر مظاىر دكر بحث الدرس في تنمية عادة االستجابة بدىشة كتساؤؿ كما تبيف أف أك

( كىي )يحفز المعممات عمى المناقشة كالتساؤؿ حكؿ تطكير طرؽ 4تمثمت في العبارة رقـ )

(، كدرجة 8.77مف  0.78التدريس( حيث جاءت في المرتبة األكلى، بمتكسط مكافقة مقداره )

ؿ مظاىر دكر بحث الدرس في تنمية عادة االستجابة مكافقة تشير إلى )مكافؽ(.في حيف أف أق

( كىي )ينمي لدل المعممات الرغبة في التطكير الميني 8بدىشة كتساؤؿ تمثمت في العبارة رقـ )

مف  0.50المستمر( حيث جاءت في المرتبة )الخامسة كاألخيرة(، بمتكسط مكافقة مقداره )

 (، كدرجة مكافقة تشير إلى )مكافؽ(.8.77
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 السادس: التصور واالبتكار والتجديدالبعد 
(: استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات بعد التصور واالبتكار والتجديد مرتبة 6-4جدول ) 

 تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

 (5.00*المتوسط الحسابي من )

 العبارة ـ

 درجة المكافقة التكرار
المتكسط 
 الحسابي*

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الرتبة المكافقة

% 
غير 
مكافؽ 
 بشدة

ر غي
مكافؽ  مكافؽ محايد مكافؽ

 بشدة

4 

يكلد لدل 
المعممات 
تصكرات 

لحمكؿ عديدة 
لممشكبلت 
 التدريسية

 40 00 0 0 4 ؾ

 0 مكافؽ 7.550 0.00
% 0.0 0.0 8.4 80.0 02.4 

0 

يمكف 
المعممات 

مف االستفادة 
مف التغذية 
الراجعة لكؿ 
 إنتاجاتيف

 05 00 0 0 4 ؾ

 4 مكافؽ 7.527 0.04
% 0.0 0.0 8.4 85.2 00.7 

0 

يرغب بحث 
الدرس 

المعممات في 
ابتكار 
طرائؽ 
تدريسية 
 جديدة

 00 00 8 4 0 ؾ

 0 مكافؽ 7.540 0.72
% 0.0 0.0 5.2 82.2 42.0 

0 

يحفز  
المعممات 
عمى ابتكار 
أنشطة 
صفية 
 متنكعة

 05 07 2 4 4 ؾ

 0 مكافؽ 7.202 0.70
% 0.0 0.0 07.0 80.0 00.7 

8 

يشجع 
المعممات 
عمى تجديد 
ممارساتيف 
 التدريسية

 02 00 5 0 4 ؾ

 8 مكافؽ 7.525 0.77
% 0.0 0.0 00.5 80.0 40.2 

 مكافؽ 7.570 0.75 المتكسط العاـ
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 ما يمي: التصور واالبتكار والتجديد( الخاص بعادة 6-4يتضح من الجدول )

عينة الدراسة مف المعممات مكافقات عمى دكر بحث الدرس في تنمية عادة التصكر أف أفراد  -

كاالبتكار كالتجديد كأحد عادات العقؿ، حيث بمغ المتكسط العاـ الستجابات أفراد الدراسة 

                  نحك دكر نمكذج بحث الدرس في تنمية عادات التصكر كاالبتكار كالتجديد 

ك المتكسط الذم يقع في الفئة الرابعة مف فئات المقياس الخماسي (، كى8.77مف  0.75)

(، كالتي تبيف أف خيار مكافقة أفراد الدراسة عمى دكر بحث الدرس في 0.47-0.00مف )

 تنمية عادات التصكر كاالبتكار كالتجديد تشير إلى )مكافؽ( في أداة الدراسة.

فراد الدراسة نحك دكر بحث الدرس في تنمية يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ تكافؽ في آراء أ-

(، 0.00إلى  0.77عادة التصكر كاالبتكار كالتجديد، بمتكسطات حسابية تراكحت ما بيف )

تشير إلى )مكافؽ( في كىي متكسطات تقع جميعيا في الفئة الرابعة مف فئات الدراسة، كالتي 

 أداة الدراسة.

تنمية عادة التصكر كاالبتكار كالتجديد كما تبيف أف أكثر مظاىر دكر بحث الدرس في 

( كىي )يكلد لدل المعممات تصكرا لحمكؿ عديدة لممشكبلت التدريسية( 4تمثمت في العبارة رقـ )

(، كدرجة مكافقة تشير 8.77مف  0.00حيث جاءت في المرتبة األكلى، بمتكسط مكافقة مقداره )

نمية عادة التصكر كاالبتكار إلى )مكافؽ(.في حيف أف أقؿ مظاىر دكر بحث الدرس في ت

( كىي )يشجع المعممات عمى تجديد ممارساتيف التدريسية( 8كالتجديد تمثمت في العبارة رقـ )

(، كدرجة 8.77مف  0.77حيث جاءت في المرتبة )الخامسة كاألخيرة(، بمتكسط مكافقة مقداره )

 مكافقة تشير إلى )مكافؽ(.
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 البعد السابع: التفكير ما وراء المعرفة
(: استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات بعد التفكير ما وراء المعرفة مرتبة  7-4جدول  )

 تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

 

 (.5.00*المتوسط الحسابي من )

 العبارة ـ

 درجة المكافقة التكرار
المتكسط 
 الحسابي*

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 المكافقة

 الرتبة
% 

غير 
مكافؽ 
 بشدة

غير 
 مكافؽ

 مكافؽ محايد
مكافؽ 
 بشدة

0 

يكسب بحث 
الدرس 
المعممات 
ميارة حؿ 
 المشكبلت

 47 42 2 0 4 ؾ
 0 مكافؽ 7.200 0.78

% 0.0 0.0 08.8 00.5 00.8 

0 

يساعد  
المعممات 
عمى اتخاذ 
القرارات 

المناسبة في 
عممية 
 التدريس

 00 04 8 4 4 ؾ

 4 مكافؽ 7.200 0.70

% 0.0 0.0 5.2 88.4 42.0 

0 
ينمي لدل 

مات المعم
ميارة التقكيـ 

 الذاتي

 00 00 2 7 4 ؾ
 0 مكافؽ 7.500 0.20

% 0.0 7.7 08.8 85.2 44.0 

8 

يساعد 
المعممات 
عمى تحديد 
المعارؼ 
كالميارات 
التي 

يحتاجكنيا 
 بدقة

 00 42 0 0 4 ؾ

 0 مكافؽ 7.200 0.20

% 0.0 8.4 04.0 87.7 42.0 

4 

يمكف 
المعممات 
مف ممارسة 

تقكيـ ميارة ال
المتمركز 
 حكؿ المتعمـ

 00 04 5 4 4 ؾ

 8 مكافؽ 7.208 0.20
% 0.0 0.0 00.5 88.4 40.0 

 مكافؽ 7.520 0.22 المتكسط العاـ
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 ما يمي: التفكير ما وراء المعرفة( الخاص بعادة 7-4يتضح من الجدول )

كافقات عمى دكر بحث الدرس في تنمية عادة التفكير ما أف أفراد عينة الدراسة مف المعممات م -

كراء المعرفة كأحد عادات العقؿ، حيث بمغ المتكسط العاـ الستجابات أفراد الدراسة نحك دكر 

(، كىك 8.77مف  0.22نمكذج بحث الدرس في تنمية عادات التفكير ما كراء المعرفة )

(، كالتي 0.47-0.00ياس الخماسي مف )المتكسط الذم يقع في الفئة الرابعة مف فئات المق

تبيف أف خيار مكافقة أفراد الدراسة عمى دكر بحث الدرس في تنمية عادات التفكير ما كراء 

 المعرفة تشير إلى )مكافؽ( في أداة الدراسة.

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ تكافؽ في آراء أفراد الدراسة نحك دكر بحث الدرس في  -

إلى  0.20كير ما كراء المعرفة، بمتكسطات حسابية تراكحت ما بيف )تنمية عادة التف

تشير إلى (، كىي متكسطات تقع جميعيا في الفئة الرابعة مف فئات الدراسة، كالتي 0.78

 )مكافؽ( في أداة الدراسة.

كما تبيف أف أكثر مظاىر دكر بحث الدرس في تنمية عادة التفكير ما كراء المعرفة 

( كىي )يكسب بحث الدرس المعممات ميارة حؿ المشكبلت( حيث 0رقـ ) تمثمت في العبارة

(، كدرجة مكافقة تشير إلى 8.77مف  0.78جاءت في المرتبة األكلى، بمتكسط مكافقة مقداره )

 )مكافؽ(.

في حيف أف أقؿ مظاىر دكر بحث الدرس في تنمية عادة التفكير ما كراء المعرفة تمثمت 

مكف المعممات مف ممارسة ميارة التقكيـ المتمركز حكؿ المتعمـ( حيث ( كىي )ي4في العبارة رقـ )

(، كدرجة مكافقة 8.77مف  0.20جاءت في المرتبة )الخامسة كاألخيرة(، بمتكسط مكافقة مقداره )

 تشير إلى )مكافؽ(.
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 البعد الثامن: االستقالل العقمي
ل العقمي مرتبة تنازليًا (: استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات بعد االستقال  8-4جدول )

 حسب المتوسط الحسابي

 (.5.00*المتوسط الحسابي من )
 ما يمي: االستقالل العقمي( الخاص بعادة 7-4يتضح من الجدول )

أف أفراد عينة الدراسة مف المعممات مكافقات عمى دكر بحث الدرس في تنمية عادة االستقبلؿ -
تجابات أفراد الدراسة نحك دكر نمكذج العقمي كأحد عادات العقؿ، حيث بمغ المتكسط العاـ الس

(، كىك المتكسط الذم يقع 8.77مف  0.70بحث الدرس في تنمية عادات االستقبلؿ العقمي )
(، كالتي تبيف أف خيار مكافقة 0.47-0.00في الفئة الرابعة مف فئات المقياس الخماسي مف )

عقمي تشير إلى )مكافؽ( في أفراد الدراسة عمى دكر بحث الدرس في تنمية عادات االستقبلؿ ال
 أداة الدراسة.

 العبارة ج

 درجة المكافقة التكرار
المتكسط 
 الحسابي*

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
المكافق
 ة

 % الرتبة
غير 
مكافؽ 
 بشدة

غير 
مكافؽ  مكافؽ محايد مكافؽ

 بشدة

8 
يسمح لممعممات 
بإثراء أجزاء مف 
 المقرر الدراسي

 44 45 0 0 4 ؾ
 0 مكافؽ 7.208 0.04

% 0.0 8.4 8.4 05.0 00.2 

0 
يدرب المعممات 
عمى تقبؿ نقد 
 المشاركيف

 02 00 8 0 4 ؾ
 4 مكافؽ 7.524 0.07

% 0.0 0.0 5.2 80.0 04.5 

0 
ينمي بحث 
الدرس لدل 

المعممات ميارة 
 التعمـ الذاتي

 02 00 0 4 4 ؾ
 0 مكافؽ 7.240 0.72

% 0.0 0.0 2.2 80.0 04.5 

4 

يساعد 
المعممات عمى 
التكاصؿ مع 
األقراف بشكؿ 

 جيد

 02 07 8 4 4 ؾ

 0 مكافؽ 7.200 0.70
% 0.0 0.0 5.2 80.0 04.5 

0 

يتيح لممعممات 
فرصة الحديث 
عف العكامؿ 
النفسية التي 
تؤثر عمى 
 تدريسيف

 00 00 2 0 0 ؾ

 8 مكافؽ 7.200 0.28
% 8.4 0.0 07.0 85.2 40.0 

 مكافؽ 7.502 0.70 المتكسط العاـ
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ تكافؽ في آراء أفراد الدراسة نحك دكر بحث الدرس في  -
(، كىي 0.04إلى  0.28تنمية عادة االستقبلؿ العقمي، بمتكسطات حسابية تراكحت ما بيف )
           تشير إلى )مكافؽ( فيلتي متكسطات تقع جميعيا في الفئة الرابعة مف فئات الدراسة، كا

 أداة الدراسة.

كما تبيف أف أكثر مظاىر دكر بحث الدرس في تنمية عادة االستقبلؿ العقمي تمثمت في 
( كىي )يسمح لممعممات بإثراء أجزاء مف المقرر الدراسي( حيث جاءت في المرتبة 8العبارة رقـ )

 كدرجة مكافقة تشير إلى )مكافؽ(. (،8.77مف  0.04األكلى، بمتكسط مكافقة مقداره )

في حيف أف أقؿ مظاىر دكر بحث الدرس في تنمية عادة االستقبلؿ العقمي تمثمت في 
( كىي )يتيح لممعممات فرصة الحديث عف العكامؿ النفسية التي تؤثر عمى 0العبارة رقـ )

                       تدريسيف( حيث جاءت في المرتبة )الخامسة كاألخيرة(، بمتكسط مكافقة مقداره
 (، كدرجة مكافقة تشير إلى )مكافؽ(.8.77مف  0.28)

كقد قامت الباحثة بترتيب جميع ىذه األبعاد كجاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ  
 التالي:

دور بحث الدرس في تنمية (: استجابات أفراد الدراسة عمى جميع أبعاد محور  9-4جدول )
 ر معممات المرحمة الثانويةبعض عادات العقل من وجية نظ

المتكسط  المحكر
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 المكافقة

 الترتيب

 8 مكافؽ 7.282 0.70 المثابرة
 2 مكافؽ 7.500 0.70 االصغاء بتفيـ كتعاطؼ

 0 مكافؽ 7.002 0.00 التفكير بمركنة
 4 مكافؽ 7.008 0.04 تطبيؽ المعارؼ الماضية عمى أكضاع جديدة

 5 مكافؽ 7.502 0.25 ستجابة بدىشة كتساؤؿاال
 0 مكافؽ 7.570 0.75 التصكر كاالبتكار كالتجديد
 0 مكافؽ 7.520 0.22 التفكير ما كراء المعرفة

 0 مكافؽ 7.502 0.70 االستقبلؿ العقمي
 مكافؽ 7.024 0.72 المتكسط العاـ
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افقات عمى دكر بحث ( أف أفراد عينة الدراسة مف المعممات مك 2-0يتضح مف الجدكؿ )
الدرس في تنمية جميع عادات العقؿ المشار إلييا في الدراسة، حيث بمغ المتكسط العاـ 

(، كىك المتكسط الذم يقع 8.77مف  0.72الستجابات أفراد الدراسة نحك جميع ىذه العادات )
كافقة (، كالتي تبيف أف خيار م0.47-0.00في الفئة الرابعة مف فئات المقياس الخماسي مف )

أفراد الدراسة عمى دكر بحث الدرس في تنمية جميع عادات العقؿ المشار إلييا في الدراسة  
 .تشير إلى )مكافؽ( في أداة الدراسة

كما تبيف أف أكثر األدكار تمثمت في عادة التفكير بمركنة، بمتكسط مكافقة مقداره      
( التي أظيرت نتائجيا 4707، ( كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )صفاء محمد8.77مف  0.00)

فاعمية نمكذج الدرس المبحكث في تنمية التفكير الجانبي لدل طبلب الدبمـك العاـ، كدراسة 
( التي تكصمت إلى كجكد حجـ تأثير كبير لمبرنامج المقترح القائـ عمى استراتيجية 4705عمر)

، ككذلؾ اتفقت ة التربيةلدم طبلب كميدراسة الدرس في تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف 
التي تكصمت إلى أف تنفيذ دراسة الدرس في المدارس الثبلث  (Sholikin.2018) مع دراسة

استطاعت تطكير كفاءات المدرسيف كما أنيا طكرت خمس ركائز في منظمة التعميـ كىي: نظاـ 
تقاف الشخصية كالنمذجة العقمية كالمنتخب التعميمي كأخيرنا مشاركة  الرؤية المشتركة التفكير كا 

 كىي الركيزة التي جاءت أقؿ تطكرنا.
كتعزك الباحثة حصكؿ عادة التفكير بمركنة عمى ىذه النتيجة؛ إلى أف بحث الدرس يمنح     

الكقت الكافي لمتأمؿ كالتفكير بكجكد نخبة مف المشاركات، كما يشجع عمى التفاعؿ كطرح 
كؿ ىذا يساعد المعممات عمى االبداع في التفكير التساؤالت كاعادة تقييـ الممارسات التدريسية، 

كما يحفز عمى تكليد البدائؿ كالحمكؿ لمكاجية ، بطرؽ مختمفة لئلجابة عف التساؤالت المطركحة
( حيث ذكرت أف 4707كيؤكد ىذا التفسير ما ذىبت إليو صفاء محمد )، مشكبلت التدريس

ايا مختمفة تمامنا إليجاد الحمكؿ لما بحث الدرس يضع المشاركيف أماـ تحديات لمتفكير مف زك 
  يكاجيكنو مف مشكبلت، كلكضع خطط جيدة لمتخمص مف تمؾ العقبات التي تكاجييـ عند

 تدريس مقرراتيـ. 
( 8.77مف  0.04كجاءت عادة تطبيؽ المعارؼ الماضية عمى أكضاع جديدة، بمتكسط )     

ئجيا إلى أف نشاط دراسة الدرس ( التي تكصمت نتاMehmet,2019كتتفؽ النتيجة مع دراسة )
ساىـ بشكؿ كبير في التطكير الميني لممعمميف مف خبلؿ مساعدتيـ عمى حؿ المشاكؿ التي 
تكاجييـ، مما يميد الطريؽ لتطبيؽ طرائؽ كأنشطة التدريس المختمفة، كالتشارؾ مع بعضيـ 

لممارسات المتصمة البعض، كتبادؿ اآلراء حكؿ المسألة، كالتعرؼ عمى االساليب كالتقنيات كا
بالمينة. كتعزك الباحثة حصكؿ عادة تطبيؽ المعارؼ الماضية عمى أكضاع جديدة عمى ىذه 
          النتيجة؛ إلى أف بحث الدرس يسيـ في تبادؿ الخبرات كالتجارب المينية بيف المعممات

مكاجية  كتقديـ كجيات النظر التعميمية، كما يمكف مف االستفادة مف المعارؼ الماضية في
 المشكبلت التدريسية.
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( 8.77مف  0.75كفي المرتبة الثالثة جاءت عادة التصكر كاالبتكار كالتجديد بمتكسط )      
( التي تكصمت نتائجو إلى فاعمية برنامج 4702كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )كالء عبده ،

 االتجاه نحك تكظيفيا.تدريبي قائـ عمى الدرس البحثي في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي ك 
             كجاءت عادة االستقبلؿ العقمي في المرتبة الرابعة بمتكسط مكافقة مقداره     

( التي تكصمت إلى أف 4700( كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )مركاد، 8.77مف  0.70)
و تػأثير  قكم جدا في البرنػامج التػدريبي  المقتػرح  باسػتخداـ  استراتيجية  بحث الدرس التأممية؛ لػ

تنمية الجانب األدائي لكفايػات  التػدريس التخصصػية، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف بحث 
الدرس يزيد مف عمميات التكاصؿ كالمشاركة االيجابية بيف المعممات كيقكم العبلقة بينيف، 

           ة لدييف لمتطكيركيكسبيف اتجاىات ايجابية نحك مينة التدريس مما يسيـ في رفع الدافعي
 الذاتي المستمر.

( 8.77مف  0.70كفي المرتبة الخامسة جاءت عادة المثابرة، بمتكسط مكافقة مقداره )
كشفت نتيجتيا أف التي  ((Intan Septia Latifa,2019كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة

المعرفة بالمحتكل في تحسيف (Lesson Study) المحاضريف لدييـ نظرة إيجابية نحك استخداـ
( مف 4702، كيؤيد ىذه النتيجة ما ذكرت )فاطمو أبك الحديد،التدريسي في تدريس التعميـ لمجميع

أف تصميـ الدركس البحثية كبطريقة تعاكنية كمف ثـ مبلحظتيا الستخبلص المعمكمات يساعد 
كد أفعاؿ الطالبات المعممات عمى مناقشة األفكار كالتعمؽ في فيـ المحتكل كالتفسير المنطقي لرد

 اثناء الحصة كاالستفادة منيا، كمف ثـ تحديد الخطأ في تفكير اآلخريف كمعالجتو.
           كجاء في المرتبة السادسة عادة اإلصغاء بتفيـ كتعاطؼ، بمتكسط مكافقة مقداره      

لمشاركات ( كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف بحث الدرس يؤكد عمى التزاـ ا8.77مف  0.70)
بميثاؽ عمؿ الفريؽ كاالستفادة مف جميع اآلراء المطركحة في كؿ جمسة مع النقد البناء لآلراء 

 كاألفكار مع ضركرة احتراـ الرأم األخر.
           كجاء في المرتبة السابعة عادة التفكير ما كراء المعرفة بمتكسط مكافقة مقداره    
( التي 4747ع دراسة )عمكشة العتيبي، كغادة التميمي، ( كتتفؽ ىذه النتيجة م8.77مف  0.22)

تكصمت إلى أثر استخداـ بحث الدرس في تنمية التفكير التأممي لدل المعممات في منطقة 
القصيـ، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف جمسات التأمؿ بعد التدريس كتقييـ الممارسات 

كتفكير طالباتيف، ككذلؾ اكتشاؼ اتجاىات التدريسية تسيـ في تفكير المعممات في تفكيرىف 
جديدة لمتفكير في البحث عف األفكار الجديدة، مما ساعد عمى تنمية ميارة التنبؤ بالسمككيات 
كردكد األفعاؿ، كادراؾ العبلقات بيف المكاقؼ المتنكعة، كما أف مرحمة التحسيف كالتطكير 

بناء معارؼ كميارات المعممات مف خبلؿ كالمراجعة لمدركس المبحكثة كاعادة التدريس تسيـ في 
البحث كاالستقصاء كتبادؿ المعمكمات، كما تنمي ميارة التقكيـ الذاتي لدييف، كىذا يؤدم إلى 

 ممارسة التفكير بشكؿ مستمر مف بداية دكرة بحث الدرس إلى نيايتيا.
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سط مكافقة مقداره كفي المرتبة الثامنة كاألخيرة جاءت عادة االستجابة بدىشة كتساؤؿ، بمتك     
( التي تكصمت إلى فاعمية 4700( كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )النماصي،8.77مف  0.25)

 برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى استخداـ منحى بحث الدرس. 
كتشير نتائج السؤاؿ األكؿ في مجمميا إلى أف بحث الدرس لو دكر كبير في تنمية 

سة، مف خبلؿ بناء مجتمعات تعمـ مينية مستدامة داخؿ عادات العقؿ المشار إلييا في الدرا
كخارج المدرسة كاألىداؼ كالمعايير التعميمية إلى كاقع مممكس داخؿ الفصكؿ الدراسية، كما أف 
بحث الدرس يقـك عمى عقد جمسات التأمؿ كالتفكير المنظـ كالخبلؽ لتخطيط الدركس بيدؼ 

ككذلؾ يركز عمى تكقع تفكير الطالبات كجمع  الكصكؿ إلى فيـ أعمؽ لكيفية تعمـ الطالبات،
كتحميؿ البيانات حكؿ تعمـ الطالبات ك تغيير سمككياتيف نحك األفضؿ، كىي جميعيا عكامؿ 

 تسيـ في تنمية عادات العقؿ لدل المعممات.
كما أنو يمكف المعممات مف تحكيؿ المعرفة السطحية إلى مينية مف خبلؿ التطبيؽ 

عقمية لدل المعممات خبلؿ عممية البحث ألنيا تحفزىف عمى تغيير  الكاقعي، كتككيف عادات
التفكير ك طرح األسئمة كالمشكبلت كالبحث عف الحمكؿ كاألفكار، كجمع البيانات كتحميميا 

 كاستنتاجيا كممارسة التفكير الناقد كالتفكير فكؽ المعرفي.
( مف أف بحث 4747كيؤيد ما سبؽ ما تكصمت إليو )عمكشة العتيبي، كغادة التميمي، 

الدرس يكفر فرص لممساىمة في تككيف عادات عقمية جيدة، تكتسبيا المعممة خبلؿ مراحؿ دكرة 
بحث الدرس، مثؿ تحديد المشكبلت كالبحث عف الحمكؿ كجمع البيانات كتحميميا كالتأمؿ في 

 الممارسات.
استجابات معممات ما الفركؽ االحصائية بيف  ثانيًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

 -سنكات الخدمة -المرحمة الثانكية في عادات العقؿ كالتي قد تعزل لمتغيرات )المؤىؿ العممي 
 عدد الدكرات التدريبية( ؟

 أواًل: الفروق باختالف متغير المؤىل العممي:
( بيف 7.78لمتعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

ة الثانكية في عادات العقؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، استخدمت الباحثة معممات المرحم
( بديبلن عف اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف Mann-Whitneyاختبار ماف كيتني )

(Independent Sample T-Test ،كذلؾ لتبايف تكزيع العينة كفؽ متغير المؤىؿ العممي )
 كجاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي:
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( لمفروق بين متوسطات Mann-Whitneyنتائج اختبار مان ويتني )( 10-4جدول ) 
 استجابات أفراد الدراسة باختالف متغير المؤىل العممي

( 7.78يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )
غير المؤىؿ العممي، حيث أف جميع قيـ بيف معممات المرحمة الثانكية في عادات العقؿ تعزل لمت
(، كبالتالي ال يكجد تأثير داؿ 7.78مستكل الداللة لجميع أبعاد محكر الدراسة أكبر مف )

، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )ايماف عادات العقؿإحصائيان لمتغير المؤىؿ العممي نحك 
ية لدرجة ممارسة المعممات ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائ أنو ( التي تكصمت إلى4707أحمد،

عينة الدراسة ألبعاد العقؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة التعميمية كالدكرات 
 التدريبية.

 ثانيًا: الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة:
( بيف 7.78لمتعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

نكية في عادات العقؿ تعزل لمتغير سنكات الخبرة، قامت الباحثة باستخداـ معممات المرحمة الثا
 اختبار )ت( لمعينات المستقمة، كجاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي:

متكسط  العدد المؤىؿ العممي أبعاد محكر الدراسة
مستكل  (Zقيمة ) مجمكع الرتب الرتب

 الداللة
 7.445- 0082.77 42.00 02 بكالكريكس المثابرة

  
7.547 
 488.77 45.00 2 دراسات عميا غير دالة

 7.744- 0000.87 42.05 02 بكالكريكس االصغاء بتفيـ كتعاط
  

7.250 
 422.87 42.20 2 دراسات عميا  غير دالة

 7.004- 0042.87 42.00 02 بكالكريكس التفكير بمركنة
  

7.257 
 450.87 00.20 2 دراسات عميا  غير دالة

معارؼ الماضية تطبيؽ ال
 عمى أكضاع جديدة

 7.022- 0025.87 42.20 02 بكالكريكس
  

7.205 
 404.87 42.20 2 دراسات عميا  غير دالة

 7.427- 0000.87 42.42 02 بكالكريكس االستجابة بدىشة كتساؤؿ
  

7.028 
 400.87 07.50 2 دراسات عميا غير دالة 

 7.002- 0000.77 42.47 02 بكالكريكس التصكر كاالبتكار كالتجديد
  

7.087 
 457.77 00.00 2 دراسات عميا غير دالة 

 7.587- 0070.87 45.04 02 بكالكريكس التفكير ما كراء المعرفة
  

7.028 
 070.87 00.04 2 دراسات عميا غير دالة 

 7.005- 0028.87 42.20 02 بكالكريكس االستقبلؿ العقمي
  

7.224 
 408.87 40.45 2 اسات عميادر  غير دالة 

 7.280 7.780- 0000.77 42.08 02 بكالكريكس جميع أبعاد عادات العقؿ
 425.77 42.05 2 دراسات عميا غير دالة
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( لمفروق Independent Samples Testلمعينات المستقمة ) T( اختبار  11-4جدول )

 لخبرةفي استجابات عينة الدراسة باختالف متغير سنوات ا

أبعاد محكر 

 الدراسة
 المتكسط العدد سنكات الخبرة

االنحراؼ 

 المعيارم
 قيمة )ت(

درجات 

 الحرية

مستكل 

 الداللة

 4.005- 0.04000 0.2882 05 سنكات 07ألقؿ مف  8مف  المثابرة

 

82 

 

7.780 

 7.50002 0.4477 07 سنكات 8أقؿ مف  غير دالة

االصغاء بتفيـ 

 كتعاط

 0.400- 7.20042 0.5000 05 سنكات 07ألقؿ مف  8مف 

 

82 

 

7.440 

 7.05222 0.0787 07 سنكات 8أقؿ مف  غير دالة

 7.207- 7.04220 0.7005 05 سنكات 07ألقؿ مف  8مف  التفكير بمركنة

 

82 

 

7.800 

 7.00000 0.4077 07 سنكات 8أقؿ مف  غير دالة

تطبيؽ المعارؼ 

الماضية عمى 

 أكضاع جديدة

 7.040 7.08505 0.0220 05 سنكات 07ألقؿ مف  8مف 

 

82 

 

7.005 

 7.02722 0.7287 07 سنكات 8أقؿ مف  غير دالة

االستجابة 

 بدىشة كتساؤؿ

 0.004- 7.55400 0.0552 05 سنكات 07ألقؿ مف  8مف 

 

82 

 

7.420 

 7.54200 0.7277 07 سنكات 8أقؿ مف  غير دالة

التصكر 

كاالبتكار 

 كالتجديد

 7.500- 7.50807 0.2000 05 سنكات 07ألقؿ مف  8ف م

 

82 

 

7.052 

 7.00055 0.0087 07 سنكات 8أقؿ مف  غير دالة

التفكير ما كراء 

 المعرفة

 0.040- 0.77208 0.0220 05 سنكات 07ألقؿ مف  8مف 

 

82 

 

7.027 

 7.05800 0.7277 07 سنكات 8أقؿ مف  غير دالة

االستقبلؿ 

 العقمي

 7.020- 0.77005 0.2000 05 سنكات 07ألقؿ مف  8مف 

 

82 

 

7.000 

 7.00002 0.0487 07 سنكات 8أقؿ مف  غير دالة

جميع أبعاد 

 عادات العقؿ

 7.420 82 0.720- 7.58270 0.5200 05 سنكات 07ألقؿ مف  8مف 

 7.02007 0.0000 07 سنكات 8أقؿ مف  غير دالة
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( 7.78جكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ ك 
بيف معممات المرحمة الثانكية في عادات العقؿ تعزل لمتغير سنكات الخبرة، حيث أف جميع قيـ 

(، كبالتالي ال يكجد تأثير داؿ 7.78مستكل الداللة لجميع أبعاد محكر الدراسة أكبر مف )
، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كعد الغانـ ؿعادات العقإحصائيان لمتغير سنكات الخبرة نحك 

استخداـ  ( كالتي لـ تظير نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في درجة4700)
يعزل لمتغير  استراتيجيات عادات العقؿ لدل معممي المغة االنجميزية في مرحمة التعميـ األساسي

 سنكات الخبرة.

كالتي أشارت نتائجيا إلى عدـ كجكد  (4705كما تتفؽ مع دراسة أبك رياش كالجندم)
فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل عادات العقؿ السائدة لدل المعمـ المصرم تعزل لمتغيرات 

 نكع المدرسة)حككمي/أىمي( كعدد سنكات الخبرة كنكع  الجنس.

( كالتي أظيرت نتائجيا كجكد 4702كلكف تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة)ايماف الخفاؼ،
 ت داللة احصائية في درجات العادات العقمية تعزل لمتغير سنكات الخبرة.فركؽ ذا

%( سنكات 22( مف أفراد الدراسة يمثمكف ما نسبتو )07كتفسر الباحثة ىذه النتيجة في أف )     
، كبالتالي جاءت النتيجة بعدـ تأثير سنكات، كىـ الفئة األكبر في أفراد الدراسة 8خبرتيـ أقؿ مف 

 ة في تنمية عادات العقؿ لدل المعممات.سنكات الخبر 

 ثالثًا: الفروق باختالف متغير عدد الدورات التدريبية: 

( بيف 7.78لمتعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )
، قامت الباحثة معممات المرحمة الثانكية في عادات العقؿ تعزل لمتغير عدد الدكرات التدريبية

، كىك اختبار البارامترم تـ استخدامو Kruskal Wallis)اـ اختبار كركسكاؿ كاليس )باستخد
بديبلن عف اختبار تحميؿ التبايف األحادم، نظران لكجكد تبايف في تكزيع عينة الدراسة كفقان لمتغير 

 ، كجاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي: عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ بحث الدرس
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( لمفروق بين Kruskal Wallis( نتيجة اختبار كروسكال واليس )12-4ل ) الجدو
 عدد الدورات التدريبيةإجابات عينة الدراسة باختالف متغير 

( 7.78يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )
بيف معممات المرحمة الثانكية في عادات العقؿ تعزل لمتغير عدد الدكرات التدريبية، حيث أف 

التالي ال يكجد تأثير (، كب7.78جميع قيـ مستكل الداللة لجميع أبعاد محكر الدراسة أكبر مف )
، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة عادات العقؿداؿ إحصائيان لمتغير عدد الدكرات التدريبية نحك 

ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائينا لدرجة ممارسة  أنو ( التي تكصمت إلى4707)ايماف أحمد،
الخبرة التعميمية  المعممات عينة الدراسة ألبعاد العقؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي كسنكات

 كالدكرات التدريبية.

متكسط  العدد الدكرات التدريبية أبعاد الدراسة
 الرتب

 مربع
 كام

 درجة
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 0.404 07.40 00 دكرات 0أقؿ مف  المثابرة
 
 

4 
 
 

7.028 
 04.04 02 دركات تدريبية 2ألقؿ مف  0مف  غير دالة

 02.20 5 دكرات تدريبية فأكثر 2
 7.422 42.45 00 دكرات 0أقؿ مف  االصغاء بتفيـ كتعاط

 
 

4 
 
 

7.524 
 00.72 02 دركات تدريبية 2ألقؿ مف  0مف  غير دالة

 40.48 5 دكرات تدريبية فأكثر 2
 7.022 07.80 00 دكرات 0قؿ مف أ التفكير بمركنة

 
 

4 
 
 

7.020 
 40.72 02 دركات تدريبية 2ألقؿ مف  0مف  غير دالة

 42.55 5 دكرات تدريبية فأكثر 2
تطبيؽ المعارؼ الماضية 

 عمى أكضاع جديدة
 0.020 00.07 00 دكرات 0أقؿ مف 

 
 

4 
 
 

7.827 
 40.82 02 دركات تدريبية 2ألقؿ مف  0مف  غير دالة

 48.48 5 دكرات تدريبية فأكثر 2
 4.700 00.82 00 دكرات 0أقؿ مف  االستجابة بدىشة كتساؤؿ

 
 

4 
 
 

7.088 
 45.22 02 دركات تدريبية 2ألقؿ مف  0مف  غير دالة

 44.48 5 دكرات تدريبية فأكثر 2
 0.007 00.72 00 دكرات 0أقؿ مف  التصكر كاالبتكار كالتجديد

 
 

4 
 
 

7.800 
 42.00 02 دركات تدريبية 2ألقؿ مف  0مف  غير دالة

 40.20 5 دكرات تدريبية فأكثر 2
 7.000 42.05 00 دكرات 0أقؿ مف  التفكير ما كراء المعرفة

 
 

4 
 
 

7.502 
 07.00 02 دركات تدريبية 2ألقؿ مف  0مف  غير دالة

 42.87 5 دكرات تدريبية فأكثر 2
 0.005 00.82 00 دكرات 0أقؿ مف  ؿ العقمياالستقبل

 
 

4 
 
 

7.804 
 40.44 02 دركات تدريبية 2ألقؿ مف  0مف  غير دالة

 48.00 5 دكرات تدريبية فأكثر 2
 7.808 4 0.048 07.20 00 دكرات 0أقؿ مف  جميع أبعاد عادات العقؿ

 غير
 دالة

 42.80 02 دركات تدريبية 2ألقؿ مف  0مف 
 40.00 5 دكرات تدريبية فأكثر 2
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 توصيات الدراسة:
 في ضوء نتائج الدراسة، تم الخروج بالتوصيات التالية:

. تنظيـ مؤتمرات كندكات عممية لمتكعية بأىمية بحث الدرس كبياف دكره في تنمية عادات العقؿ 0
 كالتنمية المينية المستدامة.

ؿ الصعكبات مف قبؿ المسؤكليف لتسييؿ تطبيؽ المعممات  .تكفير جميع االمكانات البلزمة كتذلي4
 لبحث الدرس.

 .دعـ كتحفيز المعممات البلتي يطبقف بحث الدرس مف قبؿ قادة المدراس كالمشرفات التربكيات.0
.ضركرة انشاء مكقع الكتركني يحكم الجانب النظرم كالتطبيقي لبحث الدرس أك اعداد مجمة 0

 المبحكثة ليستفيد منيا كافة العامميف في الميداف التعميمي.عممية لنشر تقارير الدركس 
 .االىتماـ بتنمية عادات العقؿ لدل المعممات باستخداـ نماذج كاستراتيجيات تدريسية متنكعة.8
.دمج عادات العقؿ في المقررات كاألنشطة التدريسية في برامج اعداد المعمـ؛ ليتـ التدرب 2

 ب المعمـ.عمييا كاكتسابيا مف قبؿ الطال
 ثالثًا: مقترحات الدراسة

 في ضوء نتائج الدراسة، وتوصياتيا السابقة، تم اقتراح البحوث المستقبمية التالية:
 .أثر بحث الدرس في تحسيف تعمـ الطبلب.0
 .فاعمية بحث الدرس في تنمية ميارات التفكير المنتج لدل معممات المرحمة الثانكية.4
 دراسة حالو"..معكقات تطبيؽ بحث الدرس " 0
.فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى بحث الدرس في تنمية الممارسات التدريسية لدل معممات 0

 المرحمة المتكسطة.
دكر نمكذج بحث الدرس في تنمية بعض عادات العقؿ .اجراء دراسة مماثمة لمتعرؼ عمى 8

التفكير  ،كبلتالتساؤؿ كطرح المش ،كالكفاح مف أجؿ الدقة ،كالتحكـ في التيكرالتالية )
كاإلقداـ عمى مخاطر مسؤكلة  ،جمع البيانات باستخداـ جميع الحكاس ،كالتكاصؿ بكضكح كدقة

يجاد الدعابة، االستعداد الدائـ لمتعميـ المستمر  ( مف كجية نظر معممات المرحمة الثانكيةكا 
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 المراجع :
( . المعجـ  0204إبراىيـ كمنتصر ، عبدالحميـ كالصكالحي ، عطية كأحمد ، محمد . ) 

 .الكسيط
 (study lesson)( برنامج قائـ عمى بحث الدرس 4702أبك الحديد، فاطمة عبد السبلـ )

كرحبلت بنؾ المعرفة المصرم لتنمية ميارات التفكير التحميمي، كالميؿ 
نحك العمؿ الجماعي لدل معممي الرياضيات قبؿ الخدمة، مجمة دراسات 

 عربية في التربية كعمـ النفس.
( . مستكی عادات العقؿ السائدة لدل المعمـ  4705ابك رياش حسيف كالجندم ، خالد ) 

المصرم في ضكء التغيرات . مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربكية 
 . 058-470(  0)  42كالنفسية ، 
ية (. عادات العقؿ لدل طمبة الدراسات العميا في كمية الترب4702أبك لطيفة، لؤم حسف محمد. )

المجمة الدكلية لمدراسات التربكية كالنفسية: مركز رفاد  .بجامعة الباحة
 296 - 279،  0، ع8لمدراسات كاألبحاث، مج

 .Spss(. الدليؿ االحصائي في تحميؿ البيانات باستخداـ 4770أبك ىاشـ، السيد محمد.) 
 الرياض: مكتبة الرشد.

( . المعجـ الكسيط .  4775يمف . ) أحمد ، نصار ك سطفی كدركيش ، محمد كعبداهلل ، أ 
 . بيركت : دار إحياء العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع

( . عاداتؾ عنكاف شخصيتؾ . القاىرة : دار غريب لمطباعة كالنشر  0225أسعد ، يكسؼ . ) 
 كالتكزيع

 ( . فاعمية برنامج تطكير الميني المستمر المعمـ القائـ عمى 4700ايك سردانة ، عماد )  
المدرسة في تحسيف الممارسات الصغية لممعمميف في مدارس الغكث 
الدكلية في األردف ) رسالة ماجستير غير منشكرة ( . جامعة الشرؽ 

 األكسط لمدراسات العميا ، كمية العمـك التربكية ، األردف ، عماف .
ة بحث الدرس (، فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات استراتيجي4702الثقفي، ميدية صالح، )
(study lesson لدل معممات المرحمة االبتدائية في منطقة الباحة في )

ضكء تكجييات كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية، مجمة جامعة 
 ( 04شقراء )
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 ميارات تنمية في كأثره تدريسي برنامج تصميـ ( 4700جمعاف، عبيد ؛ البركات، عمي. )
 االساسي الثامف الصؼ طمبة لدل العمـك كنح كاالتجاىات العمـ عمميات

 رسالة دكتكراه غير منشكرة(. جامعة اليرمكؾ، إربد(عماف سمطنة في
اثر برنامج تدريبي مستند الى عادة العقؿ المثابرة (  ۷۱۰۰الجيراني ، محمد كعباس ، الياـ . ) 

في تنمية اإلدراؾ الحس حركي لتحسيف التحصيؿ الدراسي لدل طمبة 
، (  ۷إلعدادية. مجمة الطريؽ النبكم كالعمـ االجتماعي ، د ) المرحمة ا
۷۱۱۲۱ 

تنمية ميارات التفكير : رؤية إشراقية في تطكير الذات . ( .  ۷۱۰۱حسف حسيف زيتكف ) 
 . السعكدية : الرياض ، الدار األصكلية لمتربية

تيا بالمتغيرات ( . عادات العقؿ لدل معممات رياض األطفاؿ كعبلق 4702الخفاؼ ، إيماف )  
(  0)  4. مجمة العمـك النفسية كالتربكية ، جامعة المستنصرية العراؽ . 

 ،070 045 . 
(. المنيج المدرسي المعاصر "مفيكمو، أسسو، مككناتو، تنظيماتو، 4778الخميفة، حسف جعفر.)

 8تقكيمو كتطكيره". الرياض: مكتبة الرشد. ط.
أثر برنامج قائـ عمى نظرية ( .  ۷۱۰۱اف ) عبداهلل ، سياـ رمض ۰۷-۰۲۱الريعي ، . 

الذكاءات المتعددة في تنمية عادات العقؿ المنتجة لدل طبلب المدرسة 
الثانكية . رسالة دكتكراه غير منشكرة ، معيد البحكث كالدراسات التربكية 

 . ، جامعة القاىرة
بحث الدرس،  (.التطكير الميني القائـ عمى المدرسة مف خبلؿ4700الشمرم، ماشي محمد)

 الرياض: مكتبة الممؾ فيد الكطنية.
 ( . اختبار القدرات العقمية . الرياض : دار الكتاب الجامعي 0222الطريرم ، عبدالرحمف . ) 

. 
(. عادات العقؿ، الدافعية العقمية، التخصص الدراسي 4705عبدالرحيـ،طارؽ نكر الديف. )

بية لدل طبلب جامعة كالجنس كمتغيرات تنبؤيو لكفاءة التعمـ اإليجا
 84. المجمة التربكية.ع:سكىاج

برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى الدرس البحثي ( .  ۷۱۰۲عبيدة ، ناصر السيد عبدالحميد ) 
كبياف أثره عمى تنمية ميارات التدريس اإلبداعي كاالتجاىات نحك تكظيفيا 

اضيات ، لدل معممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية ، مجمة تربكيات الري
 ( 0، )  ۱۷-۰۰۱. ۷۱الجمعية المصرية التربكيات الرياضيات ، 
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( . المدخؿ إلى البحث في العمـك السمككية . الرياض : مكتبة  0000العساؼ ، صالح . ) 
 . العبيكاف

( . التطكير الميني القائـ عمى المدرسة الرياض :  4700فريؽ خبراء مشركع التطكير الميني ) 
 .كزارة التعميـ 

برنامج مقترح قائـ عمى نمكذج مارزانك لتدريس الرياضيات (  ۷۱۰۲القحطاني ، عثماف عمى ) 
كبياف أثره عمى تنمية عادات العقؿ المنتج لدل الطمبة المتفكقيف 
كالمكىكبيف بالمرحمة المتكسطة ، المؤتمر العممي العربي العاشر الرعاية 

يز : اإلصبلح التربكم معايير كمؤشرات التم -المكىكبيف كالمتفكقيف 
المجمس العربي لممكىكبيف كالمتفكقيف ،  -كرعاية المكىكبيف كالمتفكقيف 

  ۰۲۲-۰۲۲. ۲۷۲ -۲۱۰، عماف ، األردف ،  ۰مجمد 
دكر مناىج القراءة في تنمية العادات العقمية كأنماط السمكؾ ( .  ۷۱۱۲محمد بف عبدالعزيز ) 

لمأمكؿ . دراسات في المناىج الذكي : دراسة تقكيمية في ضكء الكاقع كا
 ( ۰)  ۲كطرؽ التدريس ، 

( . عادات العقؿ كعبلقتيا باستراتيجية حؿ المشكبلت " دراسة  4700محمد كامؿ عمراف ) 
غزة . رسالة  -مقارنة بيف الطمبة المتفكقيف كالعادييف بجامعة االزىر 

 ماجستير ، جامعة األزىر ، فمسطيف : غزة
( أثر التدريب باستخداـ استراتيجية دراسة الدرس التأممية في تنمية 4700مركاد، عبلء عبد اهلل )

كفايات التدريس التخصصية البلزمة لمعممي التاريخ بالمرحمة الثانكية، 
 (08مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس )

فنية في تقكيـ البرامج التدريبية لمعممات التربية ال( .  ۷۱۰۲المطيرم ، عائشة بنت سعد ) 
المرحمة المتكسطة في ضكء مطالب تدريس المنيج المطكر . مجمة 

 ۰۲۲-۰۲۲، . 0العمـك التربكية كالنفسية ، غزة ، 
( . تقكيـ البرامج التدريبية المقدمة لمعممي العمـك بالصؼ  4770معمار ، صبلح صالح . ) 

الثالث المتكسط في منطقة المدينة المنكرة مف كجية نظرىـ . رسالة 
 ماجستير غير منشكرة ، مكة المكرمة كمية التربية جامعة أـ القرل

( . أثر التفاعؿ بيف تنكع استراتيجيات التدريس كأنماط التعمـ عمى تنمية  4772النادم ، عزة ) 
بعض عادات العقؿ لدل طالبات المرحمة اإلعدادية . مجمة دراسات 

 08(  0، )  008-002تربكية كاجتماعية ، جامعة حمكاف ، .
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( بناء برنامج تدريبي لمعممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية 4700النماصي، تركي محمد )
، المؤسسة العربية (study lesson)لبلستخداـ منحنى بحث الدرس 

 (82) 4لبلستشارات العممية كتنمية المكارد البشرية، 
( 0002كزارة التعميـ، )

https://www.moe.gov.sa/ar/mediacenter/MOEnews/Pa
ser.aspx-ges/les 

برنامج تدريبي قائـ عمى (  ۷۱۰۲يكسؼ ، خالد ، صديؽ ، محمد ، أبك الحسف ، سميرة ) 
نظرية الذكاءات المتعددة كفاعميتو في تنمية عادات العقؿ لدل التبلميذ 

االضطربات االنتباه كالنشاط الزائد ، رسالة دكتكراه غير منشكرة ،  ذكم
 . كمية الدراسات العميا ، جامعة القاىرة ، مصر

 . عادة عقؿ . األردف : عماف ، دار دم بكنك لمنشر ۲۱( .  ۷۱۱۲يكسؼ قطامي ) 

https://www.moe.gov.sa/ar/mediacenter/MOEnews/Pages/les-ser.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/mediacenter/MOEnews/Pages/les-ser.aspx


 آل رشيد بن ميدي ىياء بنت معجبأ/                دور بحث الدرس 
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