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علماث الرياضياث يف املرحلت املخىسطت وعالقخها 
ُ
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ت الالزمت لخنميخها لذي طالباحهن
ّ
مارساث الخذريسي

ُ
 بامل

 ذادـــــإع

 

 
 
 

 ص لخسخامل

هذف انبحث إنً انكشف عٍ ايحالك يعهًات انرياضيات في انًرحهة انًحىسطة نعادات انعقم، 

وعالقحها بانًًارسات انحذريسية انالزية نحًُيحها نذي طانباجهٍ. واسحخذو انبحث انًُهج انىصفي 

سحي، وانًُهج االرجباطي، وبطاقة انًالحظة، ويقياس عادات انعقم أدوات نه، وقذ جكىَث عيُحه انً

( يعهًة يٍ يعهًات انرياضيات جى اخحيارهٍ بانطريقة انعشىائية انبسيطة يٍ يذارس انحعهيى 30يٍ )

ٌَّ يسحىي ايحالك ُيعهًات انرياضي ات نعادات انعاو في يحافظة حفر انباطٍ. وأظهرت أهى َحائجه: أ

ًارسات انحذريسية انالزية  ًُ ٌَّ يسحىي جطبيق ُيعهًات انرياضيات نه انعقم يٍ وجهة َظرِهٍ عاٍل، وأ

نحًُية عادات انعقم نذي طانباجهٍ يُخفض، وجاءت انعالقة االرجباطية بيٍ يسحىي ايحالك يعهًات 

نحًُيحها نذي طانباجهٍ انرياضيات نعادات انعقم ويسحىي جطبيقهٍ نهًًارسات انحذريسية انالزية 

(. وفي ضىء َحائج انبحث جى جقذيى بعض 0001يىجبة ودانة إحصائياً عُذ يسحىي انذالنة )

 انحىصيات.

 : اىنيَاث اىَفخاحيت

 ٍعيَاث اىرياضياث –اىََارساث اىخدريسيت  –عاداث اىعقو 

 

 0202/  8/  21:  اىبحثإسخالً حاريخ 

 
 2020:    /     /  اىبحثإسخالً حاريخ 

 0202  / 9/   21اىبحث :  قبىهحاريخ 

 
 2020:    /     / اىبحث قبىهحاريخ 
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Abstract     

This study investigated aimed at examining intermediate stage female 

mathematics teachers’ acquisition of habits of  
mind, and the correlation between these habits and teachers’ teaching 

practices necessary to develop students’ habits of mind. The research 

followed the descriptive survey and correlational methods. The research 

employed two tools; namely, observation card, and the habits of mind scale. 

The research sample consisted of (30) female mathematics teachers, 

selected using simple random sampling from public schools at Hafar Al-

Batin. The research found the following findings: mathematics teachers 

rated their acquisition level of habits of mind as high female mathematics 

teachers’, and application level of teaching practices necessary to develop 

students’ habits of mind was low, and there was a positive and statistically 

significant correlation between teachers’ acquisition level of habits of mind 

and application level of teaching practices necessary to develop students’ 

habits of mind , the research highlighted several recommendations. 

Keywords: 

 Habits of Mind, Teaching Practices, Female Mathematics Teachers. 
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:البحث  مقدمة   

يتَّسـُ العصر الحالي بسرعة التغييرات في كافة المجاالت، مما أدل إلى تراكـ المعارؼ        
ان كالمعمكمات التي يصعب عمى أمّْ نظاـٍ تعميميٍّ أْف ينقميا بالطرؽ التقميدية، أك يجعؿ الطالب ُمممّ 

بيا عف طريؽ الحفظ كالتمقيف، األمر الذم يتطمب اكتساب الطبلب كالمعمميف لميارات التفكير؛ 
 لمكاجية التكسع المعرفي.

كلكف اكِتَساب ميارات التفكير بحدّْ ذاتو غير كاٍؼ مالـ تتحكؿ إلى عادٍة يمارسيا العقؿ كيجعميا      
( التي أكدت أفَّ الطبلب يسيؿ عمييـ اكتساب Resnickسمككنا ذكيِّا كفعاالن عمى حدّْ تعبير ريزنؾ )

الميارة العقمية كالتدرب عمييا في كقتيا، كلكف في الحقيقة فإف ىذه الميارات ال تتحكؿ إلى عاداٍت؛ 
أم إفَّ الطبلب ال يستطيعكف استخداميا باستمرار في أكقات الحقٍة عندما تحدث مكاقؼ تستدعي 

التربكييف كالباحثيف إلى تنمية عدٍد ِمف اإلستراتيجيات التربكية ُعرفت استخداميا؛ لذلؾ تكجو اىتماـ 
( التي تساعد مف يمتمكيا عمى 2005( )قطامي كعمكر،Habits of Mindبمسمى: عادات العقؿ )

 أ(.  2000/2004معرفة كيؼ يتصرفكف عندما ال يعرفكف اإلجابة الصحيحة )ككستا ككاليؾ،
ؿ المجتمع إلى مجتمٍع منتٍج، كتعدُّ عادات العقؿ ِمف أ     ىـ صفات الفرد المثقؼ عمميان؛ ألنَّيا تحكّْ

كفعّْاؿ، كمبدٍع، كمشارؾ عندما تبدأ ىذه العادات بالتنامي لدل الفرد، فأقكل المجتمعات ىي التي 
 أ(.2000/2004تستخدـ عادات العقؿ مرشدان ليا في جميع أعماليا )ككستا ككاليؾ،

قؿ مرتبطة بالذكاء كنظرياتو ِمف خبلؿ طرح مفيكـٍ جديد لمذكاء يعتمد عمى كما أفَّ عادات الع    
القدرة عمى إنتاج المعرفة كتكظيفيا بدالن مف استدعاء المعرفة أك امتبلكيا بمعزٍؿ عف التطبيؽ، فضبلن 

ا يؤدم 2015عف تأثيرىا في عممية التعمـ )الرابغي، (؛ حيُث إفَّ عدـ استخداميا استخدامنا صحيحن
عاقتو، بغض النظر عف المستكل األكاديمي أك المعرفي لدل الطالب )مارزانك إل ى ضعؼ التعمُّـ كا 

 (،1992/1998كآخركف،
كما أنَّيا تقـك عمى فمسفٍة عامة قكاميا تعمُّـ كتعميـ عاـ كشامؿ كمستمر مدل الحياة )ككستا     

تيتُـّ بكضع أىداٍؼ ليا في  أ(، كىذا ما جعؿ الكثير ِمف المناىج التربكية2000/2004ككاليؾ،
( )كما كرد في عبد Guald(، فقد ذكر جكلد )2005مجاؿ عادات العقؿ )قطامي كعمكر،

( أفَّ عمميات تنمية التفكير بأبعاده المختمفة، كما يتصؿ بو مف عادات العقؿ مف أىـ 2015اهلل،
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سدّْ الفجكة ما بيف األىداؼ الرئيسية في مجاؿ الرياضيات؛ كذلؾ ألنَّيا تساعد الطالب عمى 
 (.2017الرياضيات بكصفو عممنا مجردنا، كالرياضيات بكصفو عممنا تطبيقينا )عمي،

فعادات العقؿ تتجاكز معرفة المحتكل الرياضي؛ ألف االعتماد عمى المحتكل يمكف أف ينتج     
ىا؛ ألنيا خريجيف غير مؤىميف لمنجاح في المستقبؿ؛ لذلؾ يجب العمؿ عمى إكسابيا لمطبلب كتطكير 

تساعدىـ عمى التعمـ مدل الحياة، كما أنَّيا تمثؿ جكانب أساسية مف عمؿ الرياضييف، باإلضافة إلى 
 Robert etأنيا مفيدة لمتفكير في المحتكل الرياضي ذاتو ضمف المجاالت الرياضية كعبرىا )

al,2019 ؛Levasseur & Cuoco, 2009.) 
ان لمتكجيات النظرية في دراسة عادات العقؿ تبعان لنظرة كقد تعددت تصنيفات عادات العقؿ تبع    

المختصيف إلييا، فظيرت عدة تصنيفات كما أكردتيا األدبيات التربكية، مثؿ: ككستا ككاليؾ 
(، 2015(، كالرابغي )2018(، كفتح اهلل )2008(، كنكفؿ )2006ب(، كسعيد )2000/2004)

( المسمى: بالعادات العقمية المنتجة/ تصنيؼ Marzanoككاف مف أىميا كأبرزىا: تصنيؼ مارزانك )
( / تصنيؼ سايرز كماير Daniels)(/ تصنيؼ دانيالز Paul(/ تصنيؼ باكؿ )Hyerlesىيرؿ )

(Sizer &Meier( تصنيؼ ككستا ككاليؾ /)Costa &Kallick .) 
 ونرى من خالل تفحص التصنيفات ما هو آت:

  حيث تركز جميعيا عمى العقؿ، كتيدؼ إلى كجكد تشابٍو كبير في مضمكف تمؾ التصنيفات؛
ستراتيجياتو، بالرغـ مف االختبلؼ  تطكير العمميات المعرفية، كالعقمية، كميارات التفكير كا 

 في منظكر القائميف بيا كتكجيياتيـ، السيما في المسميات كالمراتب.
 األبحاث  تعدُّ ىذه التصنيفات نتائج بحكث غير منتيية قابمة لمتطكير كالزيادة في ضكء

 أ(.2000/2004التربكية المستجدة، كىذا ما أكد عميو )ككستا ككاليؾ،
كِمف جانٍب آخر جاء اىتماـ ىيئة تقكيـ التعميـ كالتدريب برفع جكدة التعميـ في المممكة العربية     

ف ، كمسايرةن ألحدث النظريات كالتكجيات التربكية،  كذلؾ مِ 2030السعكدية؛ تحقيقان لرؤية المممكة 
خبلؿ إعداد معايير مناىج التعميـ العاـ، كمف ضمنيا معايير مجاؿ تعُمـ الرياضيات؛ حيُث ركَّزت 
معايير العمميات الرياضية الخاصة كػػ: )حؿ المسألة الرياضية، كالنمذجة الرياضية كالتطبيقات، 

قمية التي ِمف كاالستدالؿ الرياضي، كالتكاصؿ الرياضي( في المرحمة المتكسطة عمى الميارات الع
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المفترض أْف تحقؽ الفيـ العميؽ لممعرفة الرياضية؛ إذ إفَّ ىذه الميارات العقمية تصؼ عمميات 
 (.2019التفكير، كبعضان ِمف عادات العقؿ )ىيئة تقكيـ التعميـ كالتدريب،

كيـ التعميـ كاعتمد البحث الحالي عمى العادات التي تبنتيا ىيئُة تقكيـ التعميـ كالتدريب )ىيئة تق     
(، ضمف الممارسات الرياضية الكاردة في مجاؿ تعمـ الرياضيات كالمرتبطة بُبعد 2019كالتدريب،

العمميات الرياضية التي ينبغي أْف تنمييا المناىج لدل ُطبّلب المرحمة المتكسطة، كيعدُّ تصنيؼ 
 ة.ككستا ككاليؾ لعادات العقؿ أقرب التصنيفات ليا مف بيف التصنيفات السابق

وفيما يمي سيقتصر الوصف التفصيمي عمى العادات العقمية السبعة فقط التي اعتمد عميها البحث 
 الحالي:
: تعدُّ عادة المثابرة في صدارة قائمة عادات العقؿ، كقد لخص كؿّّ  (Persisting)المثابرة  .1

أف يتـ  أ( معنى المثابرة: بااللتزاـ بالعمؿ المكمؼ بو إلى2000/2004مف ككستا ككاليؾ )
 إنياءه، مع التركيز المستمر أثناء تأدية العمؿ.

( عنيا بقكليا: "مزاكلة المياـ التعميمية الصعبة، كاإلصرار 2008بينما عبرت حساـ الديف )
 (.14عمى أدائيا، كعدـ االستسبلـ حتى الكصكؿ إلى اليدؼ المراد تحقيقو" )ص

ح كؿّّ مف ككستا ككاليؾ لقد كض (:lmpulsivity Controllingالتحكم بالتهور ) .2
أ( معنى عادة التحكـ بالتيكر بقكليما: التفكير قبؿ اإلقداـ عمى الفعؿ، 2000/2004)

 كالتأني، كعدـ االستعجاؿ بالتصرؼ، مع التركيز كاليدكء.
( فيرل أفَّ عادة التحكـ بالتيكر ىي: قدرة الفرد عمى التفكير كاإلصغاء 2017أما المقيد )

صدار أحكاـ نيائية. لكجيات النظر المتن  كعة، قبؿ اتخاذ القرارات كا 
تعدُّ المركنة إحدل أىـ القدرات العقمية  (:Thinking Flexiblyعادة التفكير بمرونة ) .3

أ( معنى ىذه 2000/2004المككنة لمتفكير اإلبداعي، كيكضح كؿّّ مف ككستا ككاليؾ )
ايا، مع ابتكار بدائؿ كحمكؿ العادة بقكليما: المقدرة عمى النظر إلى المشكمة مف عدة زك 

 متعددة.
( أفَّ عادة التفكير بمركنة تعني "فف معالجة معمكمات بعينيا عمى 2007كيرل كطفة )

 (.6خبلؼ الطريقة التي اعتمدت سابقان في حميا" )ص
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كقد  (:Thinking About Thinkingالتفكير حول التفكير )التفكير فوق المعرفي( ) .4
أ( بقكليما: ىي أف تفكر في تفكيرؾ أنت؛ أم: قدرتنا 2000/2004عرفو ككستا ككاليؾ )

دراكان ألفعالنا  عمى معرفة حدكد ما نعرؼ كما ال نعرؼ، فنككف بذلؾ أكثر كعيان كا 
ستراتيجياتنا كتأثيرىا عمى اآلخريف.  كا 

( بقكليا: "قدرة الفرد عمى بناء إستراتيجية مف أجؿ الحصكؿ عمى 2017كعرفتو الخفاؼ )
 (. 126لمطمكبة، كتحديد الخطكات كالخطط أثناء عممية حؿ المشكبلت" )صالمعمكمات ا

كيقصد  (:Questioning and posing problemالتساؤل وطرح المشكالت ) .5
بالتساؤؿ كطرح المشكبلت: القدرة عمى طرح األسئمة، كتكليد البدائؿ المختمفة لحؿ المشكبلت 

ادر متعددة، كىي مف أىـ العادات عندما تحدث، مف خبلؿ الحصكؿ عمى معمكمات مف مص
العقمية التي ينصح العمماء كالمربكف بأىمية تدريب الطبلب عمييا منذ مراحؿ مبكرة في 
العمر، فعمى المعمميف عدـ االعتماد عمى الطبلب في اكتسابيـ ليا بمفردىـ؛ بؿ ال بد مف 

 (. 2017ؼ،الكعي بأىمية تنميتيا، كتدريب الطبلب عمييا ليعتادكا عمييا )الخفا
أ( أفَّ صياغة المشكمة أكثر 20000/2004؛ ككستا ككاليؾ،2007كيرل كؿّّ مف )كطفة، 

أىمية مف حميا؛ كذلؾ ألف الحؿ قد يككف مجرد ميارة رياضية أك تجريبية؛ أما طرح األسئمة 
كاالستفسارات كالتمعف في المشكبلت القديمة مف جكانب مختمفة فيذا يتطمب خياالن خبلقان، 

 ر بتقدـ حقيقي في الميارات العقمية.كيبش
 Applying Past Knowledge toتطبيق المعارف السابقة عمى سياقات جديدة ) .6

New Situation:) 
أ( بقكليما: القدرة عمى تطبيؽ ما تـ تعممو كاستخدامو 2000/2004يعرفيا كؿّّ مف ككستا ككاليؾ )

 في مكاقؼ سابقة في مكاقؼ جديدة. 
( فتعرفيا بأنيا: قدرة الفرد عمى استخبلص المعنى مف التجارب كالمعارؼ 2017كأما الخفاؼ )

 السابقة لمطالب، كمف ثـ تطبيقيا عمى كضٍع جديد مع الربط بيف الفكرتيف المختمفتيف.
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 Think and Communicating with Clarityالتواصل والتفكير بوضوح ودقة ) .7
and Precision:) 

يصاؿ أفكارؾ لآلخريف بكضكح كتابيان كشفكيان، مع تجنب التعميمات كُتعّرؼ بأنيا: القدرة عمى إ
 أ(.2000/2004المفرطة أك التحريؼ )ككستا ككاليؾ،

( بأنيا: القدرة عمى التكاصؿ بمغة كاضحة كمحددة كمفيكمة، 2008كما تعرفيا حساـ الديف )
 كتدعيميا مف أجؿ الكصكؿ إلى التفكير الفعاؿ.

مستكل امتبلؾ معممي الرياضيات لعادات العقؿ، ففي دراسة أبك لطيفة كقد تناكلت بعض الدراسات 
( التي ىدفت إلى التعرؼ إلى مستكل امتبلؾ طمبة الدراسات العميا في كمية التربية في 2019)

جامعة الباحة لعادات العقؿ كفقان لتصنيؼ ككستا ككاليؾ ككانت أىـ نتائجيا: أف امتبلؾ طمبة 
 ة التربية لعادات العقؿ جاء بدرجة مرتفعة.الدراسات العميا في كمي

( إلى تقصي عادات العقؿ الرياضية التي يستخدميا معممك Bilgic,2018فيما ىدفت دراسة بمجؾ )
الرياضيات لممرحمة االبتدائية في حؿّْ المشكبلت الرياضية في تركيا، ككاف مف أبرز نتائجيا: تطكر 

مشكبلت الرياضية بعد الدكرات التدريبية، ككانت تمؾ عادات العقؿ الرياضية المساىمة في حؿ ال
العادات ىي: )التفكير الرياضي، كالتعرؼ إلى األنماط كالعبلقات، كاالكتشاؼ، كاالستفسار، 

 كاالفتراض، كاإلثبات كالتفسير(.
( إلى الكشؼ عف مستكل عادات العقؿ السائدة لدل 2017ككذلؾ ىدفت دراسة أبك رياش كالجندم )

لمصدرم في األردف )معمـ التربية الخاصة المتخصص في صعكبات التعمـ الذم ُيشرؼ المعمـ ا
عمى الطمبة في ُغرؼ مصادر التعمـ( في ضكء متغيرات: )نكع المدرسة، كسنكات الخبرة، كالجنس(، 
يجاد الدعابة،  ككاف مف أبرز نتائجيا: امتبلؾ المعمـ المصدرم لعادات التساؤؿ كطرح المشكبلت، كا 

كـ بالتيكر بدرجة كبيرة، بينما تراكحت مستكيات امتبلؾ المعمـ المصدرم لباقي العادات ما بيف كالتح
 متكسطة ككبيرة، ككانت أدنى درجة لعادة الخمؽ كالتصكر كاالبتكار. 

( إلى معرفة العبلقة بيف عادات العقؿ في Al-Assaf,2017في حيف ىدفت دراسة العساؼ )
ل معممي الدراسات االجتماعية في المرحمة األساسية الدنيا في الحي التدريس كالسمكؾ اإليجابي لد
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الجامعي في عّماف، ككانت أبرز النتائج: أف مستكل عادات العقؿ لدل معممي الدراسات االجتماعية 
 جاء متكسطنا. 

( فقد ىدفت إلى التعرؼ إلى عادات العقؿ لدل معممات رياض األطفاؿ 2016أما دراسة الخفاؼ )
كالحالة االجتماعية(، ككاف مف أبرز نتائجيا: أف  -كمدة الخدمة  -راؽ كفؽ متغيرات: )العمرفي الع

 معممات رياض األطفاؿ يمتمكف عادات عقمية بمتكسط مرتفع أعمى مف الفرضي لممقياس.
( إلى التعرؼ إلى عادات العقؿ لدل طمبة الرياضيات في 2015بينما ىدفت دراسة الصباغ )

ة كجامعة بمقاء التطبيقية، كفحص ما إذا كانت ىذه العادات تختمؼ باختبلؼ الجنس الجامعة األردني
كالمستكل الجامعي كالتحصيمي، كعبلقة عادات العقؿ كاالتجاه نحك الرياضيات، ككاف مف أبرز 
نتائجيا: بركز بعض عادات العقؿ كعمى رأسيا )تطبيؽ المعرفة السابقة في مكاقؼ جديدة(، ككاف 

)التفكير ما كراء المعرفي(؛ أم إف الطبلب يمتمككف عادات عقؿ جيدة جدان أعمى مقارنة  أقميا بركزان 
 بالمتكسط الفرضي لمقياس عادات العقؿ.

كُيشترط لتنمية عادات العقؿ لدل الطبلب، كمف ثـ امتبلكيا كتطبيقيا في حياتيـ اليكمية تكافرىا     
(، فالمعممكف 2018ؼ الدراسي )الحكيطي،لدل القائميف عمى تعميميا، كممارستيا داخؿ الص

الناجحكف يمارسكف سمككياٍت ُتساىـ في خمؽ بيئٍة تعمـ يستطيع الطبلب ِمف خبلليا تجربة عادات 
 ب(. 2000/2004العقؿ كممارستيا )ككستا ككاليؾ،

( إلى أفَّ عادات العقؿ 2016( )كما كرد في المنكفي كالخضر، Grotzerكقد أشار جركتزر )     
نتاج األفكار، كالدقة في تع دُّ ِمف المياـ الرئيسية لمعمـ الرياضيات؛ كذلؾ الرتباطيا بمركنة التفكير، كا 

( عمى أىمية تركيز المعمـ داخؿ Beyer, 2008البحث، كمراعاة التنكع كاإلبداع، كما أكد باير )
اىـ في إكساب الحصة الدراسية عمى عادات العقؿ، كأْف يككف عمى كعي كمعرفة بيا؛ لككنيا تس

 الطبلب أنماطنا عديدة ِمف التفكير.
فإذا أردنا إعداد طبلبنا لمحياة، فإفَّ ذلؾ يستمـز إعدادىـ ليككنكا قادريف عمى استخداـ     

المعمكمات، كالفيـ كالتكيؼ مع األكضاع المتنكعة، ككؿ ىذا يتطمب تطكيران حقيقيان لطرؽ تفكيرىـ 
 (.2005الرياضي )محمد،
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لككف عادات العقؿ تعمّْؽ التفكير، كتساعد عمى التأمؿ، كتحفز عمى حؿ المشكبلت حبلِّ  كنظران     
إبداعينا، فإف ىذا يستدعي أف تككف عمى قائمة اىتمامات مناىج الرياضيات التي تيتـ بتنمية 
، الطبلب أينما كانكا، فإذا حدث ذلؾ فإفَّ المشكبلت الرياضية ستصبح أكثر قابمية لبلستيعاب كالحؿ

بينما إذا غابت عف خبرات المنيج فإف الطبلب سكؼ يشعركف بشعكر مختمؼ تجاه دراسة 
الرياضيات، كمف ثـ سنجد طبلبان غير كاثقيف في تفكيرىـ الرياضي، كغير ناجحيف في مشاركتيـ 

(؛ لذلؾ مف الميـ أف يجعؿ معمـ الرياضيات Gordon, 2011الصفية في حصص الرياضيات )
ؿ ىدفان كاضحان كمباشران في الرياضيات، يخطط إليو، كيتعمد تصميـ المكاقؼ تنمية عادات العق

(. كقد أكدت دراسة سيؼ 2011التعميمية التي ُتكسب الطالب مف خبلليا العادات العقمية )عبيدة،
( عمى ضركرة تكفير فرص الدعـ لممعمميف Seif, Kallick &Costa,2011كككستا ككاليؾ )

ممارستيا، كنشر ثقافتيا كلغتيا داخؿ المدارس لما في ذلؾ مف دكر كبير الستخداـ عادات العقؿ ك 
في تحفيز المعمميف عمى تطبيقيا في الممارسات التدريسية، كتحسيف أدائيـ التدريسي؛ لذلؾ أكدت 

 عمى ضركرة االىتماـ بتكفير برنامج جيد لمتنمية المينية لتحقيؽ ذلؾ.
عميمية مرتبطة بجكدة الممارسات التدريسية، كقد عرفت ككسو كمف المعركؼ أفَّ جكدة العممية الت    

( جكدة الممارسات التدريسية بأنيا: "مطابقة ما يقـك بو المعمـ داخؿ الصؼ مف مياـ، 2012)
كأنشطة، كتفاعبلت، كأدكار لمكاصفات محددة كفعالة تضمف تحقيؽ التدريس لؤلىداؼ المنشكدة، 

(. كقد حدد المجمس الكطني لمعممي الرياضيات 151" )صكبمستكل عاٍؿ مف الفاعمية كاإلنجاز
( ثماني ممارسات تدريسية ليا أثر كفاعمية في تعمـ كتعميـ الرياضيات تمثؿ في 2014/2019)

وهي عمى مضمكنيامجمكعةن جكىرية مف الممارسات األساسية؛ لتعزيز التعمـ العميؽ لمرياضيات، 
 النحو اآلتي:

بحيث تككف ضمف تدرجات التعمـ، كتعمؿ عمى تركيز  كضع أىداؼ كاضحة لمرياضيات؛ .1
 التعمـ.

إشراؾ الطبلب في تنفيذ المياـ التي تعزز لدييـ االستدالؿ، كتحؿ المشكبلت، كتسمح بتنفيذ  .2
 مختمؼ اإلستراتيجيات.
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تشجيع الطبلب عمى استخداـ التمثيبلت الرياضية كالربط بينيا؛ لتعميؽ االستيعاب  .3
 الرياضية.المفاىيمي، كاإلجراءات 

 إتاحة الحكار الفعاؿ لدل الطبلب؛ لتعميؽ الفيـ، كبناء األفكار الرياضية. .4
طرح األسئمة اليادفة عمى الطبلب؛ لتقييـ االستدالؿ لدييـ كتطكيره، كبناء معنى لؤلفكار  .5

 كالعبلقات الرياضية.
تشجيع الطبلب عمى الطبلقة في اإلجراءات الرياضية بمركنة، مف خبلؿ االستيعاب  .6

 المفاىيمي.
 دعـ الطبلب لمكفاح المنتج أثناء التعامؿ مع األفكار كالعبلقات الرياضية. .7
 استخبلص األدلة كالحجج عمى تفكير الطبلب؛ لتقييـ مدل فيميـ الرياضي. .8
كتبرز أىمية الممارسات التدريسية الفعالة لممعمـ في أنَّيا ال تقتصر فقط عمى تحسيف مستكل     

بلب؛ بؿ في تأثيراٍتيا اإليجابية المتعددة بعيدة المدل، فمف خبلؿ الممارسات التحصيؿ الدراسي لمط
التدريسية الفعالة يصبح الطبلب أكثر ميارة كتمكنان باعتبارىـ متعمميف في حياتيـ الخاصة، كىذا 
يجعميـ قادريف عمى اكتساب المعمكمات الجديدة بسيكلة عند احتياجيـ إلييا، كيساىـ المعمـ ذك 

سات التدريسية الفعالة في تحقيؽ ذلؾ، مف خبلؿ تعميـ الطبلب، كتقييـ أدائيـ بأساليب أكثر الممار 
 (.chamundeswari, 2013كفاءة، ككضع معايير أعمى لمستكل التحصيؿ الدراسي لمطبلب )

كيأتي االىتماـ بممارسات المعمـ التدريسية؛ ألفَّ تحكيؿ عممية تخطيط المناىج كتطكيرىا إلى     
ٍع تربكمٍّ مممكس ال يتـ إال عف طريؽ المعمـ، فيك َمف يحكؿ الخطط النظرية إلى سمككيات صفّية كاق

كممارسات تدريسية، فبل ُبدَّ ِمف أْف تكاكب الممارسات التدريسية لمعمـ الرياضيات كؿ ما ىك جديد 
تنمية عادات  كحديث في مجاؿ تعميـ كتعّمـ الرياضيات، كخاصة فيما يتعمؽ بعادات العقؿ؛ حيث إفَّ 

عداد معمـ الرياضيات؛  العقؿ ككضعيا ضمف الممارسات أصبحت مف أىداؼ تدريس الرياضيات، كا 
 (.2005؛ محمد،2004ألنيا تساعد الطبلب عمى تطبيؽ الرياضيات في حياتيـ )الحارثي، 

ادات ( إلى أفَّ ع(Costa & Kallick, 2009كتأكيدان لما سبؽ، أشار كؿّّ مف ككستا ككاليؾ     
العقؿ مفيدة في تحقيؽ أىداؼ المعمـ التي تتعمؽ بتنمية ميارات التفكير العميا لدل طبلبو، كنمكىـ 
بكصفيـ طبلبنا كمكجييف كمستقميف ذاتيان، كطبلبنا متمكنيف مف المحتكل األكاديمي، باإلضافة إلى 
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نمكىـ كيكجييـ، أنَّيا تكفر إطاران يساعد الطبلب عمى استيعاب أىداؼ التعمـ، كيرشدىـ في 
 كيساعدىـ في التكاصؿ مع المعمـ.

كقد حظيت الممارسات التدريسية لممعمميف في ضكء عادات العقؿ باىتماـ الباحثيف، كدراسة     
( التي ىدفت إلى معرفة درجة تكظيؼ معممي الحمقة األكلى مف التعميـ 2017كشيؾ كذياب )

نجميزية في محافظة دمشؽ، ككاف مف أىـ النتائج: األساسي لعادات العقؿ في تدريس مادة المغة اإل
أف تكظيؼ المعمميف لعادات العقؿ في التدريس جاءت بدرجة منخفضة باستثناء عادة التحكـ 
يجاد الفكاىة التي جاءت بدرجة  بالتيكر، كالتفكير في التفكير، كاالستماع بتفيـ كتعاطؼ، كا 

 متكسطة.
ى التعرؼ إلى درجة استخداـ معممي المغة اإلنجميزية في ( التي ىدفت إل2014كدراسة الغانـ )    

مرحمة التعميـ األساسي باألردف إلستراتيجيات عادات العقؿ مف كجية نظرىـ، كمف أىـ النتائج التي 
 تكصمت إلييا الدراسة: أف أفراد العينة يستخدمكف إستراتيجيات عادات العقؿ بدرجة متكسطة.   

( التي ىدفت إلى التحرم Calik, Turan,& Coll, 2014، كككؿ )ككذلؾ دراسة كالؾ، تكراف   
عف مدل ممارسة معممي المستقبؿ )طمبة الجامعة التركية( لعادات العقؿ العممية في القضايا الثقافية 

 كاالجتماعية، ككانت أىـ النتائج: تدني في درجة ممارسة الطمبة لعادات العقؿ عمكمنا. 
( التي ىدفت إلى تقييـ أداء Elyousif&AbdElhmied,2013)ميد كدراسة اليكسؼ كعبد الح    

معممي المدارس الثانكية في المممكة العربية السعكدية في ضكء تنمية عادات العقؿ لمطبلب، 
 كأسفرت نتائج الدراسة عف ضعؼ أداء المعمميف المتعمؽ بتنمية عادات العقؿ.

عف درجة ممارسة معممات رياض األطفاؿ  ( التي ىدفت إلى الكشؼ2012كدراسة المقماني )    
في مكة المكرمة لعادات العقؿ الستة عشرة كفؽ تصنيؼ ككستا ككاليؾ، كمعرفة الفركؽ في درجة 
ممارسة معممات رياض األطفاؿ في مكة المكرمة ألبعاد عادات العقؿ تبعان: )لمعمر، كالمؤىؿ 

ت أىـ النتائج: أفَّ درجة ممارسة المعممات العممي، كسنكات الخبرة، كعدد الدكرات التدريبة(، ككان
 لعادات العقؿ مرتفعة.

( إلى تحديد درجة اشتماؿ كتب العمـك الحياتية لمصفيف 2019في حيف ىدفت دراسة القشي )    
(، كدرجة امتبلؾ معممي العمـك 2061التاسع كالعاشر في األردف لعادات العقؿ كفقان لمشركع )
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تحديد العبلقة االرتباطية بيف درجة امتبلكيـ لعادات العقؿ كممارستيـ لعادات العقؿ كممارستيا، ك 
التدريسية، ككاف مف أبرز نتائجيا: أفَّ ممارسة معممي العمـك لعادات العقؿ كامتبلكيـ لتمؾ العادات 
جاءت بدرجة كبيرة، كما تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقٍة إيجابية ارتباطية قكية بيف درجة امتبلكيـ 

 ات العقؿ كدرجة ممارساتيـ ليا.لعاد
( التي ىدفت إلى التعرؼ إلى مستكل الكفاءة الذاتية لممعمـ كأدائو 2019أما دراسة أبا زيد )    

التدريسي في تنمية عادات العقؿ المرتبطة بالجغرافيا، كعبلقتيما ببعض، كعبلقة مستكل األداء 
جغرافيا بكؿ مف مستكل عادات العقؿ، كمدل التدريسي لممعمـ لتنمية عادات العقؿ المرتبطة في ال

معرفتو، كمياراتو، كاتجاىاتو نحك التدريس لتنمية تمؾ العادات، في محافظة االسكندرية، فجاءت 
أبرز نتائجيا: انخفاض مستكل األداء التدريسي العاـ في تنمية عادات العقؿ لدل المعمـ، كضعؼ 

أيضان إلى كجكد عبلقة ارتباطية طردية قكية بيف  مستكل عادات العقؿ لديو ، كما تكصمت النتائج
 مستكل أدائو التدريسي كمستكل عاداتو العقمية. 

( التي ىدفت إلى الكشؼ عف عبلقة عادات العقؿ لدل الطالبات 2018كفي دراسة لبنى )    
المعممات تخصص تربية أسرية في جامعة الممؾ عبد العزيز بأدائيف التدريسي في التدريب 

اني، كانت أبرز النتائج: أف الطالبات يستخدمف عادات العقؿ استخدامنا مرتفعنا مف خبلؿ الميد
إجابتيف عمى االستبياف مف كجية نظرىف، كما تبيف مف خبلؿ مبلحظة مشرفتيف في التدريب 

 الميداني أفَّ الطالبات المعممات يمارسف عادات العقؿ ممارسةن مرتفعة. 
تَِّضُح مدل أىمية مكضكع عادات العقؿ امتبلكان كممارسةن، فاالىتماـ كتأسيسان عمى ما سبؽ، ي    

بتنمية عادات العقؿ الصحيحة لمعممات  المرحمة المتكسطة كطالباتيا عمى كجو الخصكص يعكد 
( أفَّ المرحمة المتكسطة تعدُّ مرحمة انتقالية في حياة 2009إلى أىمية ىذه المرحمة، فقد ذكر فرج )

الدراسات النفسية إلى أنَّيا مرحمة بدء النضج العقمي كاالجتماعي كالجسمي  الطالب؛ إذ تشير
لمطالب، كتتفتح  فييا قدراتيـ كاستعداداتيـ، كما تتبمكر فييا ميكليـ كاتجاىاتيـ، فينبغي الكشؼ عنيا 

ت كالعمؿ عمى تنميتيا كتكجييا؛ إلعدادىـ لمراحؿ دراسية أكثر تعقيدان، ليتمكنكا مف مكاجية مشكبل
 الحياة.
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 مشكمة البحث:

( التي ِمف أىـ متطمباتيا: تزكيد الطبلب 2030مع ظيكر رؤية المممكة العربية السعكدية)    
بالمعارؼ كالميارات البلزمة لمحياة العممية كليست المدرسية فحسب، كتكفير بيئة تعميمية محفزة 

الممارسات التدريسية لمعممات  (، أصبح االلتفات إلى2019لئلبداع كاالبتكار )كزارة التعميـ،
الرياضيات داخؿ الحصة الدراسية أمرنا في غاية األىمية، خاصة أّف العديد ِمف الدراسات أشارت إلى 

؛ الشيرم، 2016ضعؼ الممارسات التدريسية في تنمية ميارات التفكير العميا، كػ: دراسة )الشدم،
( التي 2019ة )ابف قكيد كآؿ سالـ،(، كدراس2017؛ المعثـ كالسبيؿ،2014؛ العيافي، 2018

 تكصمت إلى أفَّ درجة الممارسة التدريسية القائمة عمى الذكاءات المتعددة منخفضة. 
 Trends(TIMSS 2015)كما أشارت  نتائج دراسة االتجاىات الدكلية في الرياضيات كالعمـك     

in International Mathematics and Science Study   ل طبلب المممكة إلى تدني مستك
 -العربية السعكدية في مادة الرياضيات؛ إذ كاف متكسط أدائيـ كفقان لمستكيات التفكير: )االستدالؿ

( 39(؛ حيث احتمت المممكة العربية السعكدية المرتبة األخيرة ِمف بيف )368التطبيؽ( ) -المعرفة
، كبينت  النتائج العامة أفَّ الطبلب دكلة مشاركة في الصؼ الثاني المتكسط لمرياضيات كالعمـك

 السعكدييف في الرياضيات حصمكا عمى متكسط أداء كاقع في المستكل األقؿ ِمف المنخفض
(TIMSS&PIRLS, 2015 كقد ُيعزل ىذا التدني لمممارسات التدريسية لممعمميف؛ حيث كضحت ،)

ف معممي رياضيات ( لمبيانات المأخكذة ِمف استجابات عدد م2012نتائج دراسة البرصاف كتيغزة )
الصؼ الثاني المتكسط كمعمماتو في كؿٍّ مف المممكة العربية السعكدية كككريا الجنكبية، في الدراسة 

التي كاف فييا أداء طبلب المممكة أقؿ الدكؿ  -( TIMSS 2007الدكلية لمرياضيات كالعمـك )
بلفنا في الممارسات التقكيمية بيف إفَّ ىناؾ اخت -المشاركة، فيما احتمت ككريا الجنكبية المركز الثاني

ستراتيجياتيا مف حيث استقبللية الطالب في اإلجابة لصالح معممي  العينتيف في األسئمة الصفية كا 
العينة الككرية الجنكبية، ككذلؾ في االختبارات مف ناحية المستكيات التي تقيسيا؛ حيُث تميزت 

 ألسئمة التي تتطمب تفسيرات أك مسكّْغات.العينة الككرية عف العينة السعكدية في استخداـ ا
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؛عبيده، 2018؛ الحارثي،2012كبالمقابؿ، تشير العديد مف الدراسات مثؿ: دراسة )الجفرم،      
( إلى أفَّ عادات العقؿ تعدُّ ِمف أىـ السبؿ لتحقيؽ اإلنجاز 2017؛ ميدم،2015؛ مرجاف، 2011

تباط عادات العقؿ بالعديد مف المتغيرات اليامة، األكاديمي، كما أكدت العديد مف الدراسات عمى ار 
( التي أشارت إلى كجكد عبلقة طردية لدل طمبة كمية التربية في جامعة 2013كػ: دراسة النكاب )

( 2014ديالي بيف عادات العقؿ ككؿٍّ ِمف الفاعمية الذاتية كالتفكير عالي الرتبة، كدراسة القضاة )
ارتباطية طردية بيف مقياس عادات العقؿ لطبلب كمية التربية في التي أظيرت نتائجيا كجكد عبلقٍة 

جامعة الممؾ سعكد كمقياس دافعية اإلنجاز، ككذلؾ ارتباطيا طردينا مع مستكل التحصيؿ الدراسي 
(، باإلضافة إلى دراسة كٍؿ مف 2016لطالبات المرحمة االبتدائية كما جاء في دراسة الشريؼ )

( التي ذكرت أفَّ اكتساب الطبلب لعادات العقؿ يمكف Eroglu &Tanisli,2017أكغمك ك تانيسمي )
، كما أفَّ عادات العقؿ  ((Pisa( كTimss)أف يساىـ في زيادة نجاحيـ في عدة امتحانات، مثؿ:

غيرت المفيـك التقميدم لمممارسات التربكية، ليصبح التركيز عمى السمكؾ الذم يبديو الطالب عند 
(، باإلضافة إلى أنيا 2015ف التركيز عمى ما يحفظ مف معمكمات )الرابغي،حمو لممشكبلت بدالن مِ 

تنمي الميارات العقمية، كتساىـ في تحسيف العممية التعميمية لمطبلب؛ حيُث يستخدميا الطبلب في 
المكاقؼ التي تستدعي التصرؼ بذكاء عاٍؿ، كتزكدىـ بالخبرات التي يحتاجكف إلييا في المستقبؿ، 

 (.2016؛ الشريؼ،  2017فيـٍ أفضؿ لمعالـ ِمف حكليـ )الخفاؼ، فيي تؤدم إلى
كبناءن عمى ما سبؽ، كاستجابةن لمعديد ِمف التكصيات، مثؿ: تكصية المؤتمر السادس لتعميـ كتعمـ     

ع عمى 2019الرياضيات ) ( الذم يدعك إلى تكفير بيئة تعميمية كتعمُّمية صالحة لئلبداع، كتشجّْ
ب اكتساب المعرفة الرياضية العميقة، كالتطبيؽ، كحؿ المشكبلت، ككذلؾ النقاش، كتتيح لمطبل

تكصيات عدٍد مف الدراسات المحمية كالعربية في تنمية عادات العقؿ لدل المعمميف قبؿ الخدمة في 
قامة دكرات تدريبة؛ لتنميتيا لمف ىـ عمى رأس العمؿ، لتصبح ممارسة كعادة  فترة إعداد المعمـ، كا 

؛  2015؛عبداهلل، 2018يعكف بعد ذلؾ تنميتيا لدل طبلبيـ، كػ: دراسة )الجمؿ،مكتسبة يستط
(، 2016؛ المنكفي كالخضر،2015؛ مرجاف،  2018؛لبنى، 2014؛ القضاة، 2014عمراف،

تحددت مشكمة البحث في الكشؼ عف مستكل  امتبلؾ ُمعممات الرياضيات في المرحمة المتكسطة 
 سات التدريسية البلزمة لتنميتيا لدل طالباِتيف.لعادات العقؿ، كعبلقتيا بالممار 
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 أسئمة البحث: 
 األسئمة اآلتية:سعى البحث إلى اإلجابة عف 

ما مستكل امتبلؾ ُمعممات الرياضيات في المرحمة المتكسطة لعادات العقؿ مف كجية  .1
 نظرِىف؟

ة البلزمة ما مستكل تطبيؽ ُمعممات الرياضيات في المرحمة المتكسطة لمُممارسات التدريسي .2
 لتنمية عادات العقؿ لدل طالباِتيف؟ 

ما عبلقة مستكل امتبلؾ معممات الرياضيات في المرحمة المتكسطة لعادات العقؿ بمستكل  .3
 تطبيقيف لمممارسات التدريسية البلزمة لتنميتيا لدل طالباِتيف؟

 أهداف البحث:
 :تحقيق اآلتيىدؼ البحث إلى 

 الرياضيات في المرحمة المتكسطة لعادات العقؿ. التعرُّؼ إلى مستكل امتبلؾ معممات .1
التعرُّؼ إلى مستكل تطبيؽ معممات الرياضيات في المرحمة المتكسطة لمُممارسات التدريسية  .2

 البلزمة لتنمية عادات العقؿ لدل طالباتيف.
الكشؼ عف العبلقة بيف مستكل امتبلؾ ُمعممات الرياضيات في المرحمة المتكسطة لعادات  .3

 مستكل تطبيقيف لمممارسات التدريسية البلزمة لتنميتيا لدل طالباتيف.العقؿ، ك 
 أهمية البحث:

 األهمية النظرية:

يقدـ ىذا البحث عددان ِمف الممارسات التدريسية البلزمة؛ لتنمية عادات العقؿ لطالبات  .1
المرحمة المتكسطة في مادة الرياضيات متماثبلن في ذلؾ مع المعايير الكطنية في مجاؿ 

 لرياضيات، كالمتناسبة مع المرحمة العمرية لطالبات المرحمة المتكسطة.ا
يعد ىذا البحث مف الدراسات األكلى التي تناكلت العبلقة بيف عادات العقؿ لدل معممات  .2

الرياضيات في المرحمة المتكسطة، كُممارستيف التدريسية البلزمة لتنميتيا لدل طالباِتيف 
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ا أف العادات التي تبناىا الباحثاف ىي العادات نفسيا التي )عمى حد ِعمـ الباحثَيف(، كم
تبنتيا ىيئُة تقكيـ التعميـ كالتدريب ضمف الممارسات الرياضية المرتبطة بُبعد العمميات 

 الرياضية التي ينبغي أْف تنمييا المناىج لدل ُطبّلب المرحمة المتكسطة.
 األهمية التطبيقية:

لعقؿ التي ينبغي أْف يمتمكيا معممك كمعممات الرياضيات التي يقدـ ىذا البحث قائمةن بعادات ا .1
 مف الممكف أْف يستفيد منيا جميع العامميف في المجاؿ التربكم.

إعداد قائمة بالممارسات التدريسية البلزمة؛ لتنمية عادات العقؿ التي قد تساعد ُمعممي  .2
 كُمعممات الرياضيات في تطكير أساليبيـ التدريسية كتحسينيا.

د يساعد مقياُس عادات العقؿ المشرفيف كالمشرفات التربكيات في تحديد احتياجات معممي ق .3
قامة برامج تدريبية ككرش عمٍؿ تنمّْي عادات العقؿ لدييـ.  كمعممات الرياضيات، كا 

 حدود البحث: 
: اقتصر ىذا البحث عمى سبع عادات عقمية تتمثؿ في: )المثابرة، الحدود الموضوعية .1

ح المشكبلت، كتطبيؽ المعارؼ السابقة عمى سياقات جديدة، كالتكاصؿ كالتساؤؿ كطر 
كالتفكير بكضكح كدقة، كالتحكـ بالتيكر، كالتفكير حكؿ التفكير، كالتفكير بمركنة(، كىي 
العادات نفسيا التي تبنتيا ىيئُة تقكيـ التعميـ كالتدريب ضمف الممارسات الرياضية المرتبطة 

 لتي ينبغي أْف تنمييا المناىج لدل ُطبّلب المرحمة المتكسطة. بُبعد العمميات الرياضية ا
: اقتصر البحث عمى المدارس الحككمية لمبنات في المرحمة المتكسطة في الحدود المكانية .2

 محافظة حفر الباطف.
 ىػ(.1440-1441: تـ تطبيؽ ىذا البحث في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ )الحدود الزمانية .3

 
 
 



عيَاث اىرياضياث في اىَرحيت اىَخىسطت  ٍُ  ... عاداث اىعقو ىدي 

 

 

 

 

 0202  ٍارس  – األوهاىعدد                                     جاٍعت اىَْىفيت                                        –ٍجيت مييت اىخربيت 

 

87 

 مصطمحات البحث:
 (: Habits of Mindعادات العقل )

أ( عادات العقؿ بأنَّيا: النظاـ الذم يعتمده 2000/2004يعرؼ ككستا ككاليؾ )ككستا ككاليؾ،     
الفرد الستخداـ أنماٍط معينة مف السمككيات العقمية التي تقكد إلى أفعاؿ إنتاجية، يكظؼ فييا 

كقؼ جديد؛ بحيث يحقؽ أفضؿ االستجابات العمميات كالميارات الذىنية عند مكاجية خبرة أك م
كأكثرىا فاعمية، كتككف نتيجة تكظيؼ ىذه الميارات كالعمميات أفضؿ كأقكل عند حؿ المشكبلت، أك 

 اكتساب خبراٍت جديدة. 
كيعرؼ الباحثاف عادات العقؿ إجرائيان بأنَّيا: ما تمتمكو معممة الرياضيات في المرحمة المتكسطة     

حددة في ىذا البحث، كتتمثؿ بالعادات اآلتية: )عادة المثابرة، كعادة التساؤؿ كطرح ِمف العادات الم
المشكبلت، كعادة تطبيؽ المعارؼ السابقة عمى سياقات جديدة، كعادة التكاصؿ كالتفكير بكضكح 

كمية كدقة، كعادة التحكـ بالتيكر، كعادة التفكير حكؿ التفكير، كالتفكير بمركنة( التي تُقاس بالدرجة ال
 التي تحصؿ عمييا المعممة ِمف خبلؿ اإلجابة عمى مقياس عادات العقؿ المعد ليذه الدراسة.

 (: Teaching practicesالممارسات التدريسية )
( الممارسات التدريسّية بأنَّيا: "السمككيات، كاألفعاؿ، كالطرؽ التي 2002ُيعّرؼ الصغّير كالنّصار )

لتقديـ المادة التعميمية بغرض إحداث التعمُّـ لدل التبلميذ" يستخدميا الُمعممكف داخؿ الصؼ؛ 
 (.4)ص
كيعرفيا الباحثاف بأنَّيا: جميع السمككيات التدريسّية التي تقـك بيا معممة الرياضيات في المرحمة     

المتكسطة أثناء تدريسيا لطالباتيا التي ُيمكف أْف تساىـ في تنمية عادات العقؿ المحددة في ىذا 
 ث عند الطالبات، كُيمكف مبلحظتيا كقياسيا ِمف خبلؿ بطاقة المبلحظة المعدة ليذه الدراسة.البح

: استخدـ البحث المنيج الكصفي المسحي؛ لئلجابة عف السؤاؿ )األكؿ، كالثاني( كالذم منهج البحث
الكضع  يعّرؼ بأنو: "جمع معمكمات كبيانات عف ظاىرة ما؛ بيدؼ التعرُّؼ إلى تمؾ الظاىرة، كتحديد
، 2015الحالي ليا، كالتعرؼ إلى جكانب القكة كالضعؼ فييا")عباس، نكفؿ، العبسي، كعكاد،

  (.75ص
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ككذلؾ المنيج الكصفي االرتباطي لئلجابة عف السؤاؿ الثالث الذم ُيعّرؼ بأنو: "الدراسات التي     
ىذه المتغيرات، كالتعبير تيتـ بالكشؼ عف العبلقات بيف متغيريف أك أكثر؛ لمعرفة مدل االرتباط بيف 

عنيا كميان ِمف خبلؿ معامبلت االرتباط بيف المتغيرات أكبيف مستكيات المتغير الكاحد" )عباس 
 (.77، ص2015كآخركف، 

: تكّكف مجتمع البحث مف جميع معممات الرياضيات في المرحمة المتكسطة في مجتمع البحث
ق(، كالبالغ عددىف 1440/1441الباطف، لعاـ )المدارس الحككمية بالتعميـ العاـ في محافظة حفر 

( معممة، كذلؾ كفقان ألحدث إحصائية صادرة مف قسـ التخطيط كالتطكير في إدارة التعميـ في 92)
 ق.13/4/1441محافظة حفر الباطف في تاريخ 

( معممة مف معممات الرياضيات في المدارس المتكسطة 30: تككنت عينة البحث ِمف )عينة البحث
( 32,60ق البلتي شكمَف نسبة )%1440/1441مية في محافظة حفر الباطف لمعاـ الدراسي الحكك 

 مف أفراد المجتمع، كتـ اختيارىفَّ بالطريقة العشكائية البسيطة. 
مقياس عادات العقؿ( مف خبلؿ مراجعة  -: تـ بناء أدكات البحث: )بطاقة المبلحظة أدوات البحث 

لممارسات التدريسية لممعممات لعادات العقؿ ، كذات الصمة بعادات األدبيات التربكية ذات الصمة با
(، كمعايير مناىج 2000/2004العقؿ، كما تـ االطبلع عمى نظرية عادات العقؿ لككستا ككاليؾ)

( ، ككذلؾ  2019التعميـ العاـ في مجاؿ الرياضيات التي أعدتيا ىيئة تقكيـ التعميـ كالتدريب )
(، 2015(، كالخفاؼ كالتميمي )2017(، كالخفاؼ )2018ثؿ: الحكيطي )الدراسات ذات العبلقة، م

(، كأيضان الدراسات كالبحكث التربكية ذات الصمة بعادات العقؿ، مثؿ: دراسة 2008كنكفؿ )
(، كدراسة المقماني 2012(،  كدراسة الجفرم )2014(، كدراسة عمراف )2017القحطاني )

 Elyousif & Abdة اليكسؼ كعبد الحميد )(،  كدراس2007(، كدراسة جراديف )2012)
Elhamied,2013( كدراسة العساؼ ،)Al-Assaf,2017 كفيما يمي إيضاح لخطكات التحقؽ ،)

 مف ضبط أداتي الدراسة بعد بنائيما:
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 (:Habits of Mind Scaleأواًل: مقياس عادات العقل )
 :صدق المقياس 

ادات العقؿ كتصميمو في صكرتو المبدئية، تـ : بعد االنتياء مف بناء مقياس عالصدق الظاهري -
عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف؛ لمحصكؿ عمى مبلحظاتيـ عمى عبارات المقياس مف ناحية 
مدل أىمية العبارات، كسبلمتيا المغكية، كارتباطيا بالمجاالت التابعة ليا، كبناء عمى ذلؾ فقد تـ 

رتباطيا بالمجاؿ الذم تندرج تحتو، كما ُأجريت حذؼ بعض العبارات؛ إما لعدـ أىميتيا، أك لعدـ ا
 تعديبلت لغكية كتصحيحية عمى البعض اآلخر.

: قاـ الباحثاف بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية مف مجتمع التطبيق االستطالعي لممقياس -
 البحث تختمؼ عف عينة البحث، كذلؾ بإرساؿ المقياس إلكتركنيان لمديرات بعض المدارس ليرسمنيا

ق، ككاف اليدؼ مف التطبيؽ 8/4/1441بدكرىف إلى معمماتيف )العينة االستطبلعية( بتاريخ: 
 االستطبلعي لممقياس ىك حساب االتساؽ الداخمي لممقياس كثباتو.

: لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس عادات االتساق الداخمي لمقياس عادات العقل -
((؛ لمتعرؼ إلى Pearson's Correlation Coefficientف العقؿ، تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسك 

درجة ارتباط كؿّْ عبارٍة مف عبارات المقياس بالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو العبارة، كأيضان 
( االتساؽ 1لمتعرؼ إلى درجة ارتباط كؿ مجاؿ بالدرجة الكمية لممقياس، كيكضح الجدكؿ رقـ )

 الداخمي لممقياس:
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(: قيمة معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس مع الدرجة 1رقم ) جدول
 الكمية لممجال المنتمية إليه، ومعامالت االرتباط بين درجات المجاالت والدرجة الكمية لممقياس:

 
 فأقل. 0,5,فأقل * دال عند مستوى الداللة  0,1,** دال عند مستوى الداللة 
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( أفَّ قيـ معامؿ ارتباط جميع العبارات مع المجاالت المنتمية إلييا مكجبة، 1الجدكؿ ) يتضح مف    
( في المجاؿ األكؿ، كالعبارة 1( فأقؿ، ما عدا العبارة رقـ )0,01كدالة إحصائيان عند مستكل الداللة )

فَّ معامبلت ( فأقؿ، كما أ0.05( في المجاؿ السابع الدالتيف إحصائيان عند مستكم الداللة )4رقـ )
االرتباط بيف درجات المجاالت السبعة كالدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيان عند مستكم الداللة 

( فأقؿ، كىذا يشير إلى صدؽ االتساؽ الداخمي، كأف المقياس مناسب لقياس ما ُأعد لقياسو، 0,01)
 كمف ثـ فإفَّ المقياس عمى درجة عالية مف الصدؽ.

 كركنباخ )-مف ثبات المقياس تـ حساب معامؿ ألفا  : لمتحقؽثبات المقياسCronbach's 
Alpha (α)))  لمجاالت المقياس كلممقياس ككؿ، كالجدكؿ اآلتي يكضح قيـ معامبلت

 الثبات: 
 -(: معامل الثبات لكل مجال من مجاالت القياس، ولممقياس ككل باستخدام معامل ألفا 2جدول )

 :(Cronbach's Alpha (α)) (كرونباخ 

    
،( ك 742( أف معامبلت الثبات لمجاالت المقياس تراكحت ما بيف )2يتضح مف الجدكؿ رقـ )     

(، كىي 3-3( كما ىك مكضح بالجدكؿ )90،(، كما أفَّ معامؿ ثبات المقياس عمكما بمغ )863%)
ذا تراكح بيف ،( فأكثر، كمتكسطنا إ80قيـ مقبكلة إحصائينا؛ حيث يعد معامؿ الثبات مرتفعنا إذا بمغ )

ا إذا كاف أقؿ مف ذلؾ )أبك ىاشـ،70-،60) (، كىذا يدؿ عمى تحقؽ الثبات 2004،(، كمنخفضن
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لممقياس كاالطمئناف إلى النتائج التي يتـ الحصكؿ عمييا بعد تطبيقو عمى عينة البحث األساسية؛ أم 
تكل مجتمع الدراسة إف المقياس ككؿ يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة، كعميو فيك صالح  لمتطبيؽ عمى مس

 ككؿ.
 بعد التأكد مف صدؽ المقياس كثباتو، أصبح الصورة النهائية لمقياس عادات العقل :

 ( عبارة مقسمة عمى سبعة مجاالت.36بصكرتو النيائية يشتمؿ عمى )
 ثانيًا: بطاقة المالحظة:

 :ا بعد االنتياء مف بناء بطاقة المبلحظة كتصميمي الصدق الظاهري لبطاقة المالحظة
كمقياس تقدير أداء معممات الرياضيات لمممارسات التدريسية، تـ عرض الصكرة المبدئية 
ليما عمى مجمكعة مف المحكميف؛ لمحصكؿ عمى مبلحظاتيـ عمى المؤشرات، مف ناحية 
مدل األىمية، كسبلمتيا المغكية، كارتباطيا بالمجاالت التابعة ليا، كعمى ذلؾ فقد تـ حذؼ 

لعدـ أىميتيا، أك لعدـ ارتباطيا بالمجاؿ التي تندرج تحتو، كما بعض المؤشرات؛ إما 
 ُأجريت تعديبلت لغكية كتصحيحية عمى البعض اآلخر.

 تـ ذلؾ باستخداـ طريقة اتفاؽ المبلحظيف: فبعد التأكد مف الصدؽ ثبات بطاقة المالحظة :
ككبر الظاىرم لمبطاقة تـ قياس الثبات عف طريؽ اتفاؽ المبلحظيف بحساب معادلة 

(Coper). 
 
 

%(، كىذه النسبة تعدُّ 92,25كبتطبيؽ ىذه المعادلة تبيف أف متكسط نسب معامؿ الثبات بمغ )     
( أنَّو إذا كانت نسبة 1996(كما كرد في المفتي،Cooperنسبة ثبات عالية؛ حيُث ذكر ككبر( )

 %( فأكثر فيذا يدؿ عمى ثبات مرتفع.85االتفاؽ )
 بعد التأكد مف صدؽ بطاقة المبلحظة كثباتيا، أصبحت ة المالحظةالصورة النهائية لبطاق :

 ( مؤشران مقسمة  عمى سبعة مجاالت.29البطاقة بصكرتيا النيائية تشتمؿ عمى )
 : تـ استخداـ األساليب اإلحصائية اآلتية:األساليب اإلحصائية
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دؽ االتساؽ الداخمي كركنباخ؛ لحساب ثبات )مقياس عادات العقؿ(، بينما تـ حساب ص-معامؿ ألفا
(؛ لقياس ثبات Cooperلمقياس عادات العقؿ باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة ككبر )

بطاقة المبلحظة، كالمتكسطات الحسابية كالتكرارات كالنسب المئكية، كاالنحرافات المعيارية؛ لئلجابة 
 السؤاؿ الثالث.عف السؤاليف األكؿ كالثاني، كمعامؿ ارتباط بيرسكف؛ لئلجابة عف 

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:
: ما مستكل امتبلؾ ُمعممات الرياضيات في المرحمة المتكسطة النتائج المتعمقة بالسؤال األول
 ؟لعادات العقؿ مف كجية نظرِىف

 مستكل امتبلؾ ُمعممات الرياضيات في المرحمة المتكسطة لعادات العقؿ مف كجية نظرِىف عمكمنا:

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت عادات العقل مرتبة تنازليًا، 3جدول )
 لمستوى امتالكها من قبل ُمعممات الرياضيات في المرحمة المتوسطة من وجهة نظرهن:
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( يتضح أفَّ امتبلؾ أفراد العينة مف معممات الرياضيات في المرحمة 3بالنظر إلى جدكؿ )    
عادات العقؿ مف كجية نظرىف جاء بمستكل عاٍؿ؛ حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ المتكسطة ل

(، كجاء مجاؿ 2,69إلى2,27(، كتراكحت متكسطات المجاالت ما بيف )3( مف أصؿ )2,51)
(، كمستكل عاٍؿ،  2,69التكاصؿ كالتفكير بكضكح كدقة في المرتبة األكلى، كبمتكسط حسابي بمغ )

 ( ، كمستكل عاٍؿ.272رح المشكبلت في المرتبة األخيرة،  بمتكسط ) ،كجاء مجاؿ التساؤؿ كط
كقد يعزل امتبلؾ معممات الرياضيات لعادات العقؿ بمستكل عاٍؿ الىتماـ برامج إعداد معممات      

الرياضيات قبؿ الخدمة في ميارات العقؿ، أك لطبيعة الرياضيات التي تتطمب مف معمماتيا امتبلؾ 
قد يعزل ذلؾ إلى الدكرات التدريبية ككرش العمؿ أثناء الخدمة التي تعقدىا إدارة  عادات العقؿ، أك

التدريب، أك قد يككف بسبب مركر المعممة بخبرات رياضية، كمكاقؼ كمشكبلت مينية، كخبرات 
 تدريسية. 

؛ الصباغ، 2016؛ الخفاؼ، 2019كاتفقت ىذه النتيجة مع نتائج كدراسة كؿٍّ مف )أبك لطيفة،     
( التي تكصمت إلى أفَّ المعمميف كالمعممات يمتمككف عادات عقؿ بمستكل Bilgic,2018؛ 2015

( في تبايف امتبلؾ المعمميف لعادات 2017مرتفع، بينما اختمفت مع نتائج دراسة أبك رياش كالجندم )
نتيجة العقؿ، كقد يعزل ىذا االختبلؼ إلى االختبلؼ في تخصص أفراد العينتيف، ككذلؾ اختمفت مع 

( التي تكصمت إلى أف مستكل امتبلؾ معممي الدراسات Al-Assaf,2017دراسة العساؼ )
االجتماعية لعادات العقؿ كاف متكسطان، كقد يعزل ىذا االختبلؼ إلى اختبلؼ تخصص أفراد 

 العينتيف.
ة : ما مستكل تطبيؽ ُمعممات الرياضيات في المرحمة المتكسطالنتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

 لمُممارسات التدريسية البلزمة لتنمية عادات العقؿ لدل طالباِتيف؟ 
مستكل تطبيؽ ُمعممات الرياضيات في المرحمة المتكسطة لمُممارسات التدريسية البلزمة لتنمية 

 عادات العقؿ لدل طالباِتيف عمكمنا:
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مرتبة تنازليًا، وفقًا  ( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمجاالت عادات العقل4جدول )
 لمستوى تطبيق معممات الرياضيات لمممارسات التدريسية الالزمة لتنمية عادات العقل لدى طالباتهن:

     
( يتضح  أفَّ مستكل تطبيؽ أفراد العينة مف معممات الرياضيات في 4كبالنظر إلى جدكؿ )    

عادات العقؿ لدل طالباتيف جاء بمستكل  المرحمة المتكسطة لمُممارسات التدريسية البلزمة لتنمية
(، كتراكحت المتكسطات الحسابية  3،( مف أصؿ )96منخفض؛ حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ )

، 53لمستكل  تطبيؽ معممات الرياضيات لمممارسات التدريسية كفقا لمجاالت عادات العقؿ بيف )
ي المرتبة األكلى، كبمتكسط حسابي (؛حيث جاء مجاؿ  التكاصؿ كالتفكير بكضكح كدقة  ف1,65ك

( كمستكل  متكسط، كجاء مجاؿ التفكير حكؿ التفكير في المرتبة األخيرة،  كبمتكسط  1,56بمغ )
(، كمستكل منخفض جدا، كىذه  النتيجة جاءت متسقة مع نتائج كثير مف 53حسابي بمغ ) ،

ظؿ التطكرات التربكية الدراسات التي تشير إلى ضعؼ األداء الميني لمعمـ الرياضيات في 
؛ الشدم،  2019المعاصرة، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: دراسة )ابف قكيد كآؿ سالـ، 

 (.2014؛ المعثـ كالسبيؿ،2014؛ العيافي، 2018؛ الشيرم، 2016
كقد يعكد ذلؾ إلى األسباب اآلتية: قمة كعي المعممات بأىمية تطبيؽ عادات العقؿ في تككيف     

كية تكصميف إلى نتائج كحمكؿ فكرية مف خبلؿ استخداـ الطريقة األكفأ كاألفضؿ مع سمككيات ذ
العمميات الذىنية، أك إلى تأثرىف بالممارسات التدريسية التقميدية التي تككف فييا المعممة ىي 
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ف كانت أقؿ حدة مف نمط الصكرة التقميدية  الممسكة بزماـ األمكر، كتككف الطالبات أقؿ نشاطان كا 
الحظ الباحثاف، كما  قد يعزل إلى أف عادات العقؿ تعدُّ مف العمميات العقمية العميا التي تتطمب  كما

ف ُطبقت تحتاج إلى ممارسة 2018جيدان كبيران كصبران مف المعمميف )أبك رياش كالجندم،  (، فيي كا 
لؤلعباء كتكرار لتتحكؿ إلى عادات، كىذا مالـ تطبقو المعممات ربما لكثرة نصاب الحصص أك 

عداد كتخطيط مسبؽ كمجيكد كبير، أك بسبب عدـ  الكظيفية األخرل، أك ألنيفَّ  يحتجف إلى تفرغ كا 
مناسبة كقت الحصة الدراسية لتطبيقيا،  كما قد تعزل إلى أفَّ المعممات لـ يتعرضف لبرامج تدريبية 

دييف، كالتفكير حكؿ التفكير تستيدؼ إكسابيفَّ الممارسات البلزمة؛ لتنمية ميارات التفكير المختمفة ل
)التفكير ما كراء المعرفي( ككالتفكير بمركنة، كالميارات األخرل عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، 

عمى الرغـ مف ظيكرىا بمستكل -كميارة طرح األسئمة الصفية، كميارات التكاصؿ الرياضي التي 
د تعرضف لدكرات تدريبة كانت ما زالت في مستكل أقؿ مف المأمكؿ، أك أنيف ق -متكسط إال أنيا

 ,Seifتركز عمى الجانب النظرم، كتيمؿ الجانب التطبيقي، فقد أكدت دراسة سيؼ كككستا ككاليؾ )
Kallick &Costa,2011 ،عمى ضركرة تكفير فرص الدعـ لممعمميف الستخداـ عادات العقؿ )

بير في تحفيز المعمميف عمى كممارستيا، كنشر ثقافتيا، كلغتيا داخؿ المدارس لما في ذلؾ مف دكر ك
تطبيقيا في الممارسات التدريسية، كتحسيف أدائيـ التدريسي؛ لذلؾ أكدت عمى ضركرة االىتماـ 

 بتكفير برنامج جيد لمتنمية المينية لتحقيؽ ذلؾ.
 ,Elyousif& AbdElhmied؛ 2019كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿٍّ مف )أبا زيد،     

( التي تكصمت إلى انخفاض في مستكل الممارسات Calik, Turan,& Coll, 2014؛ 2013
التدريسية لممعمميف في تنمية عادات العقؿ لدل الطبلب، كما اتفقت نتيجة السؤاؿ الثاني مع نتائج 

( في أفَّ تكظيؼ المعمميف لعادات العقؿ في التدريس جاءت بدرجة 2017دراسة كشيؾ كذياب )
باستثناء عادة التحكـ بالتيكر، كالتفكير في التفكير، كاالستماع بتفيـ، منخفضة لجميع عادات العقؿ 

يجاد الفكاىة التي ظيرت بدرجة متكسطة.  كالتعاطؼ كا 
؛ 2018؛ لبنى، 2019فيما تختمؼ نتيجة السؤاؿ الثاني مع نتائج دراسة كؿٍّ مف )القشي،     

بمستكل مرتفع،  كما اختمفت مع  ( في أفَّ ممارسة المعمميف لعادات العقؿ جاءت2012المقماني،
( في أف أفراد العينة يستخدمكف إستراتيجيات عادات العقؿ بدرجة 2014نتائج دراسة الغانـ )
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( في أفَّ ممارسة المعمميف لعادة التحكـ 2017متكسطة، كما اختمفت مع نتائج دراسة كشيؾ كذياب )
عكد ىذا االختبلؼ إلى اختبلؼ بالتيكر، كالتفكير في التفكير جاءت بدرجة متكسطة، كقد ي

تخصصات أفراد عينة ىذه الدراسات عف عينة البحث الحالي مف معممات الرياضيات لممرحمة 
 المتكسطة. 

ما عبلقة مستكل امتبلؾ معممات الرياضيات في المرحمة  ثالثًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
 التدريسية البلزمة لتنميتيا لدل طالباتيف؟ المتكسطة لعادات العقؿ بمستكل تطبيقيف لمممارسات

( بين متوسطي مستوى امتالك ُمعممات الرياضيات Pearson( معامل ارتباط بيرسون )5جدول )
 لعادات العقل ومستوى تطبيقهن لمُممارسات التدريسية الالزمة لتنميتها لدى طالباتهن:

إحصائيان عند مستكل داللة ( كجكد عبلقٍة ارتباطية مكجبة دالة 5يتضح مف الجدكؿ ) 
(، بيف مستكل امتبلؾ ُمعممات الرياضيات لعادت العقؿ مف كجية نظرىف، كمستكل تطبيقيف 0,01)

لمُممارسات التدريسية البلزمة لتنمية عادات العقؿ لدل طالباتيف؛ حيث إفَّ قيمة معامؿ االرتباط 
دكنالد، لكسي، كأسقار  ،(، كُتصنؼ ىذه العبلقة بأنيا متكسطة؛ حيُث ذكر50بيرسكف )

 ،(.69-،50( بأف قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف يككف متكسطان إذا تراكح بيف )1972/2013)
كيعزك الباحثاف ىذه النتيجة إلى ضعؼ معرفة المعممة لطريقة تكظيؼ المعرفة التي تمتمكيا       

ية عادات العقؿ لدل الطالبات باستخداـ عادات العقؿ بفاعمية، أك عدـ معرفتيا لمطريقة المثمى لتنم
أثناء تدريس الرياضيات، أك قد ُتعزل إلى عدـ كعي المعممات بأىمية تنميتيا لدل الطالبات، كقد 
ىماليا  ا إلى تركيز الدكرات التدريبية التي تتناكؿ عادات العقؿ عمى الجانب النظرم كا  يعزل أيضن

 الجانب العممي التطبيقي.
( التي 2018؛ لبنى،2019؛ القشي، 2019ع نتائج دراسة )أبا زيد،كتختمؼ ىذه النتيجة م     

تكصمت إلى كجكد عبلقٍة ارتباطية مكجبة قكية بيف مستكل امتبلؾ عادات العقؿ، كمستكل 
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الممارسات التدريسية ليا، كقد يعكد ذلؾ إلى االختبلؼ في التخصص بيف أفراد عينة ىذه الدراسات، 
 الرياضيات لممرحمة المتكسطة.كعينة البحث الحالي مف معممات 

 : في ضكء النتائج التي كشؼ عنيا البحث يكصي البحث ؛ بما يمي: توصيات البحث
تضميف برامج إعداد معممات الرياضيات في الجامعات مقررات تتناكؿ عادات العقؿ، كطرؽ -

 ممارستيا، ككيفية إكسابيا لمطالبات بالشكؿ المطمكب.
ناء الخدمة عمى إكساب الطالبات عادات العقؿ مف خبلؿ عقد كرش تدريب معممات الرياضيات أث-

العمؿ، كالدكرات التدريبية باالستفادة مف مجاالت عادات العقؿ المكجكدة في بطاقة المبلحظة 
 كالمقياس.

تكجيو مشرفات الرياضيات إلى التركيز عمى مدل تطبيؽ المعممات لمممارسات التدريسية التي  -
 لدل طالباتيف عند تقيميف، باالستفادة مف بطاقة المبلحظة في ىذا البحث. تنمي عادات العقؿ 

تكجيو مؤلفي المناىج كمطكرييا إلى تخطيط مناىج الرياضيات؛ بحيث تركز أىدافيا كأساليب -
 تدريسيا عمى إكساب الطبلب عادات العقؿ.

يات يقترح البحث : في ضكء ما تـ التكصؿ إليو في ىذا البحث مف نتائج كتكصمقترحات البحث
 اآلتي:

إجراء دراسة؛ لمعرفة معكقات تطبيؽ معممات الرياضيات في المرحمة المتكسطة لمممارسات  -
 التدريسية البلزمة لتنمية عادات العقؿ لدل طالباتيف.

في كتب  -المحددة في ىذا البحث-إجراء دراسات؛ لمكشؼ عف مدل تضميف عادات العقؿ  -
 ، كباألخص المرحمة المتكسطة.الرياضيات لجميع المراحؿ

فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تطكير الممارسات التدريسية لمعممات الرياضيات البلزمة لتنمية  -
 عادات العقؿ لدل الطالبات.
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 المراجع: 

 أواًل: المراجع العربية:

 ( .الكفاءة الذاتية كاألداء التدريسي لمعمـ الجغرافيا 2019أبا زيد، أميرة .) في تنمية عادات
(، 108العقؿ كعبلقتيا ببعض المتغيرات. مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية، )

73-148. 
 ( .الممارسات التدريسية القائمة عمى الذكاءات 2019ابف قكيد، بادم؛ كآؿ سالـ، عمي .)

مجمة  المتعددة لدل معممي الرياضيات في المرحمة االبتدائية بمحافظة كادم الدكاسر.
 .113-68( ،22) 1تربكيات الرياضيات، 

 ( .ُمستكل عادات العقؿ السائدة لدل المعمـ 2017أبك رياش، حسيف؛ كالجندم، خالد .)
المصدرم في ضكء بعض المتغيرات. مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربكية 

 .205-186( ،26)4كالنفسية، 
 ( .عادات العقؿ لدل ط2019أبك لطيفة، لؤم .) مبة الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة

 .296-279(،5)3الباحة. المجمة الدكلية لمدراسات التربكية كالنفسية.
 ( .الدليؿ اإلحصائي في تحميؿ البيانات باستخداـ 2004أبك ىاشـ، السيد .)spss .

 الرياض. مكتبة الرشد.
 ( .إحصائية أعداد معممات ا2019اإلدارة العامة لمتعميـ .) لرياضيات بمحافظة حفر الباطف

 ق. حفر الباطف: قسـ التخطيط كالتطكير.1441-1440لمعاـ
 ( .الممارسات التقكيمية لدل معممي الرياضيات 2012البرصاف، إسماعيؿ؛ كتيغزة، أمحمد .)

 TIMSSلمعينة السعكدية كمعممي الرياضيات لمعينة الككرية الجنكبية في اختبار 
 .35-25(،39ـ النفس، ). رسالة التربية كعم2007

 ( .فاعمية استراتيجية قائمة عمى بعض عادات العقؿ في الرياضيات 2018الجمؿ، عمرك .)
لتبلميذ المرحمة االبتدائية في تنمية التحصيؿ كالتفكير الرياضي. الجمعية المصرية 

 . 323-282(، 21)1لتربكيات الرياضيات،
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 ( .تخطيط المناىج كتط2004الحارثي، إبراىيـ .) كيرىا مف منظكر كاقعي. الرياض: مكتبة
 الشقرم.

 ( .أثر استخداـ التعمـ المعككس في تنمية التحصيؿ كبعض 2018الحارثي، مشارم .)
عادات العقؿ لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي في مادة الرياضيات. مجمة كمية 

 .371-400(، 23التربية، )
 ( فاعمية استراتيجي2008حساـ الديف، ليمى .) التقكيـ" في تنمية  -االستجابة  -ة "البداية

. المؤتمر  التحصيؿ كعادات العقؿ لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم في مادة العمـك
 .1-40(، 1التربية العممية كالكاقع المجتمعي، )-العممي الثاني عشر

 ( .عادات العقؿ ككيفية تنميتيا "التدريس التبادلي نمكذجان 2018الحكيطي، غادة .) :القاىرة ."
 عالـ الكتب.

 ( .عادات العقؿ لدل معممات رياض األطفاؿ كعبلقتيا ببعض 2016الخفاؼ، إيماف .)
 .301-328(، 1)2المتغيرات. مجمة العمـك النفسية كالتربكية، 

 ( .السمككيات الذكية عادات العقؿ التي تقكد إلى أفعاؿ إنتاجية. 2017الخفاؼ، إيماف .)
 العربي لمنشر كالتكزيع.عماف: مكتبة المجتمع 

 ( .مقدمة لمبحث في التربية. 1972دكنالد، آرم؛ لكسي، جاككبز؛ ك أسقار، رازفيا .)
)ترجمة:سعد الحسيني(. عّماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة )العمؿ األصمي 

 (.2013ُنشر عاـ
 ( .عادات العقؿ كدافعية اإلنجاز. عماف: مركز د2015الرابغي، خالد .) يبكنك لتعميـ

 التفكير.
 ( .أثر استخداـ استراتيجية "حمؿ 2006سعيد، أيمف .)–  استقِص"  -اسأؿI-A-A  عمى

تنمية عادات العقؿ لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم مف خبلؿ مادة الكيمياء. 
، 2تحديات الحاضر كرؤل المستقبؿ،  -التربية العممية  -المؤتمر العممي العاشر 

361-464. 
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 ،(. العادات العقمية كعبلقتيا بتحصيؿ مادة الرياضيات لدل تبلميذ 2016نادية. ) الشريؼ
 .230-252(،24)3المرحمة االبتدائية.  العمـك التربكية،

 ( .الممارسات التدريسية لدل معممات الرياضيات في المرحمة 2016الشدم، دالؿ .)
منشكرة(. جامعة الممؾ المتكسطة لتنمية ميارات التفكير العميا )رسالة ماجستير غير 

 سعكد، الرياض.
 ( .درجة ممارسة معممات الرياضيات بالتعميـ العاـ لميارات التفكير 2018الشيرم، ظافر .)

 .57-77(،150)39اإلبداعي. رسالة الخميج العربي، 
 ( .عادات العقؿ لدل طمبة تخصص الرياضيات في الجامعات 2015الصباغ، سميمة .)

مف جنس الطمبة كالمستكل الجامعي كالتحصيمي ليـ كاتجاىاتيـ األردنية كعبلقتيا بكؿ 
سمسة العمـك اإلنسانية  -نحك الرياضيات. مؤتة لمبحكث كالدراسات 

 .169-108(،30)5كاالجتماعي،
 ( .ممارسات المعمميف التدريسية في ضكء 2002الصغيّْر، عمي؛ كالّنصار، صالح .)

 .34-61(،18نظريات التعمـ. مجمة القراءة كالمعرفة، )
 ( .مدخؿ إلى مناىج 2015عباس، محمد؛ نكفؿ، بكر؛ العبسي، محمد؛ كعكاد، فلاير .)

 البحث في التربية كعمـ النفس. عّماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.
 ( .فاعمية برنامج قائـ عمى التعميـ المتمايز في تدريس الرياضيات 2015عبد اهلل، عمي .)

تبلميذ المرحمة اإلعدادية. الجمعية المصرية لتربكيات  لتنمية بعض عادات العقؿ لدل
 .48-60(، 18)2الرياضيات،

 ( .استخداـ استديك التفكير في تدريس الرياضيات لتنمية عادات 2011عبيدة، ناصر .)
العقؿ المنتج كمستكيات التفكير التأممي لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم. دراسات في 

 .147-103(،173المناىج كطرؽ التدريس، )
 ( .فاعمية استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في تنمية التحصيؿ 2017عمي، ميرفت .)

كبعض عادات العقؿ في مادة الرياضيات لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي. المجمة 
 .280-235(،124) 31التربكية،
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 ( .عادات العقؿ كعبلقتيا باستراتيجية حؿ الم2014عمراف، محمد .) دراسة مقارنة  –شكبلت
 بيف الطمبة المتفكقيف كالعادييف )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة األزىر، غزة.

 ( .مساىمة معممي المرحمة الثانكية في تنمية ميارات التفكير 2014العيافي، ميدم .)
اإلبداعي بمحافظة الميث مف كجية نظر طبلبيـ )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة 

 حة، الباحة.البا
 ( .درجة استخداـ استراتيجيات عادات العقؿ لدل معممي المغة 2014الغانـ، كعد .)

اإلنجميزية في مرحمة التعميـ األساسي مف كجية نظر المعمميف أنفسيـ )رسالة ماجستير 
 غير منشكرة(. الجامعة األردنية، األردف.                       

 ( .فاعم2018فتح اهلل، مندكر .) ية نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك في تنمية االستيعاب
المفاىيمي كبعض العادات العقمية. المجمة الدكلية لآلداب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، 

(7 ،)243-200. 
 ( .نظاـ التربية كالتعميـ في المممكة العربية السعكدية. عّماف: دار كائؿ 2009فرج، حسيف .)

 لمنشر كالتكزيع.
 (. اشتماؿ كتب العمـك الحياتية لمصفيف التاسع كالعاشر األساسييف 2019، يكسؼ. )القشي

في األردف عمى عادات العقؿ كدرجة امتبلؾ كممارسة معممي العمـك ليا في ضكء بعض 
 المتغيرات )أطركحة دكتكراه غير منشكرة(. جامعة اليرمكؾ، األردف.

 ( .عادات العقؿ كعبلقتيا ب2014القضاة، محمد .) دافعية اإلنجاز لدل طبلب كمية التربية
 .33-59(،8)5بجامعة الممؾ سعكد. المجمة العربية لتطكير التفكؽ ،

 ( .عادات العقؿ كالتفكير2005قطامي، يكسؼ؛ كعمكر، أميمة .)-  .النظرية كالتطبيؽ
 عماف: دار الفكر لمنشر كالتكزيع.

 ( .درجة تكظيؼ معممي الح2017كشيؾ، منى؛ كذياب، رشا .) مقة األكلى مف التعميـ
األساسي لمعادات العقمية في تدريس مادة المغة اإلنكميزية. مجمة جامعة تشريف لمبحكث 

 .391-369(، 39)4كالدراسات العممية، 
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 ( .أ(. استكشاؼ كتقصي عادات العقؿ. )ترجمة: مدارس 2004ككستا، آثر؛ ككاليؾ، بينا
م لمنشر كالتكزيع )العمؿ األصمي ُنشر الظيراف األىمية(. الدماـ: دار الكتاب التربك 

 (.2000عاـ
 ( .شعاؿ عادات العقؿ. )ترجمة: مدارس 2004ككستا، آرثر؛ ككاليؾ، بينا ب(. تفعيؿ كا 

الظيراف األىمية(. الدماـ: دار الكتاب التربكم لمنشر كالتكزيع )العمؿ األصمي ُنشر 
 (.2000عاـ

 ( .دمج كاستدا2004ككستا، آثر؛ ككاليؾ، بينا .)مة عادات العقؿ في ثقافة المدرسة. ج
)ترجمة: مدارس الظيراف األىمية(. الدماـ: دار الكتاب التربكم لمنشر كالتكزيع )العمؿ 

 (.2000األصمي ُنشر عاـ
 ( .د(. تقكيـ عادات العقؿ كاعداد تقارير عنيا. )ترجمة: 2004ككستا، آرثر؛ ككاليؾ، بينا

كتاب التربكم لمنشر كالتكزيع )العمؿ األصمي مدارس الظيراف األىمية(. الدماـ: دار ال
 (.2000ُنشر عاـ

 ( .الممارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس في مقررات 2012ككسة، سكسف .)
الرياضيات عمى ضكء معايير الجكدة الشاممة. دراسات عربية في التربية كعمـ النفس، 

25 (2،)180،140. 
 ( .عادات العقؿ لدل2018لبنى، عكاطؼ .)  الطالبات المعممات تخصص تربية أسرية

كعبلقتيا بأدائيف التدريسي في التدريب الميداني.  مجمة بحكث عربية في مجاالت 
 .191- 163(،10التربية النكعية، )

 ( .عادات العقؿ لدل معممات رياض األطفاؿ بمكة المكرمة 2012المقماني، إيماف .)
ير منشكرة(. جامعة أـ القرل، مكة كعبلقتيا ببعض المتغيرات )رسالة ماجستير غ

 المكرمة.
  ،مارزانك، ركبرت؛ بيكرنج، ديبرا؛ اريدكندك، ديزم؛ ببلكبكرف، جام؛ برانت، ركنالد؛ كمكفت

(. أبعاد التعمـ في دليؿ المعمـ. )ترجمة: جابر عبد الحميد، كصفاء 1998سيريؿ )
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تكزيع )العمؿ األصمي نشر األعسر، كنادية شريؼ(. القاىرة:دار قباء لمطباعة كالنشر كال
 (.1992في عاـ

 ( .مف المبادئ إلى اإلجراءات ضماف النجاح 2019المجمس الكطني لمعممي الرياضيات .)
الرياضي لمجميع. )ترجمة: ناعـ العمرم(. الرياض: دار جامعة الممؾ سعكد لمنشر. 

 (.2014)العمؿ األصمي نشر عاـ 
  .(. مستقبؿ تعميـ الرياضيات في المممكة 2019)المؤتمر السادس لتعميـ كتعمـ الرياضيات

العربية السعكدية في ضكء االتجاىات الحديثة كالتنافسية الدكلية. جامعة أـ القرل، مكة 
 المكرمة.

 ( .تدريس عادات العقؿ: مدخؿ لتعميـ الرياضيات مدل الحياة. 2005محمد، عبير .)
 .162-132كتعميـ الرياضيات، التغيرات العالمية كالتربكية -المؤتمر العممي الخامس

 ( .فاعمية برنامج قائـ عمى التدريس التشاركي في تدريس الرياضيات 2015مرجاف، سمر .)
لتنمية بعض عادات العقؿ لدل طبلب المرحمة اإلعدادية. مجمة تربكيات 

 . 219-226(، 18)1الرياضيات،
 ( .كاقع أداء معممات الري2017المعثـ، خالد؛ كالسبيؿ، فاطمة .) اضيات في المرحمة

المتكسطة لمسائؿ ميارات التفكير العميا المضمنة في سمسمة منياج ماجر كىيؿ. مجمة 
 .188-288(، 32)4كمية التربية،

 ( .سمكؾ التدريس 1996المفتي، محمد .)-  سمسة المعالـ التربكية. القاىرة: مركز الكتاب
 لمنشر.

 ( .فعالية برنامج مقترح قائ2017المقيد، سامر .) ـ عمى عادات العقؿ في تنمية القكة
الرياضية لدل طبلب الصؼ الرابع األساسي بغزة )رسالة ماجستير غير منشكرة(. 

 الجامعة اإلسبلمية، غزة.
 ( .فاعمية استراتيجيات مقترحة لتدريس الرياضيات 2016المنكفي، سعيد؛ كالخضر، نكاؿ .)

 .418-499(،171)1في تنمية عادات العقؿ المنتج. مجمة كمية التربية،
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 ( .(. فاعمية استخداـ استراتيجية سـك )2017ميدم، إيمافSwom في تدريس الرياضيات )
في تنمية بعض عادات العقؿ كالتفكير الناقد لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية. مجمة 

 .189-237( ،2)20تربكيات الرياضيات،
 ( .عادات العقؿ كالتفكير عالي الرتبة2013النكاب، ناجي .)  كعبلقتيما بالفاعمية الذاتية لدل

 .149-172(، 19طمبة كميات التربية. مجمة العمـك اإلنسانية، )
 ( .تطبيقات عممية في تنمية التفكير باستخداـ عادات العقؿ. عماف: 2008نكفؿ، محمد .)

 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.
 ( .كثيقة معايير مجاؿ تعمُ 2019ىيئة تقكيـ التعميـ كالتدريب .) ـ الرياضيات. الرياض: ىيئة

 تقكيـ التعميـ كالتدريب. 
 ( .التعميـ كرؤية المممكة العربة السعكدية2019كزارة التعميـ .)تـ االسترجاع في 2030 .

ـ مف الرابط:  18/9/2019
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx 

 ( .قراءة في كتاب عادات العقؿ. تـ اال2007كطفة، عمي .) ـ مف 18/9/2019سترجاع في
 http://www.watfa.netالرابط: 
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