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 مقدمة:

وره إف تقّدـ األمـ وتطّورىا اليوَممرىوٌف مما ال شؾ فيو بمدى تقدـ التعميـ فييا والذي يقاس بد       

بمدى قدرة المؤسسات التعميمية عمى إخراج جيؿ قادر عمى اإلنتاج واإلبداع في عصٍر َيعرُؼ غزارًة 

ـُ مثيَمُيا مف قبُؿ في مجاِؿ التكنولوجيا. ـْ يشيد العال  في تدّفؽ المعمومات، ل

منيا  وفي ِخضِـّ ىذا التَّحّوؿ الّتكنولوِجيِّ الّرىيِب سارعت العديد مف الدوؿ وخاصة المتقدمة

إلى إعادة النظر فيما تنِتُجُو مؤسساُتيا التعميمية، وعمدت إلى إعادة كتاَبِة مضاميف مناىجيا 

اسِتجاَبًة لتحّدياِت العصِر ومتطّمباِت الحياِة.ففي الواليات المتحدة األمريكية عمى سبيِؿ الِمثاؿ،في 

الٍح شامٍؿ لممنظومة التعميمية صدر تقرير عف تدىور التعميـ فييا وتعالْت دَعواتٌإلىإص 1983سنة 

 باعتماد طرٍؽ وأساليَب ومعمميف يترجموف بوعٍي فكًرا تربوًيايحّقُؽ استمرارية ىذه األمة.

والجزائر عمى غرار تمَؾ الدوؿ وخاّصة منيا العربية تبذؿ جيودىا لالرتقاء بجودة التعميـ 

وظّمِت الُجيود ُتراِوح مكاَنيا ، مف خالؿ إدخاؿ إصالحات عمى مناىجيا ، غير أّف ذلَؾ ال يكفي 

وال تفي بالغرض المنشوِد كونيا تتوجو إلى ممارسيف تربوييف ال يتمتعوف بمواصفات ترجمة الفكر 

التربوي إلى أداءاتتربوية منتجة ، العتباراٍت كثيرة أىّميا المنيجياُت السائدة عند أغمب المعمميف 

عادة والتي تقوـُ عمى  الحفظ والتمقيف ، وىو ما  جعؿ المتعمـ يقع أسيرا لتدوير المعرفة بيف الحفظ وا 

االستظيار،عمى الّرغـ مف أف معظـ االتجاىات الحديثة في التعميـ تدعو إلى االىتماـ بميوؿ 

، وحثو عمى (*)(الفكر البنائيواتجاىات المتعمـ في التعميـ ، واعتباره محور العممية التعميمية )

 1ا عمى توظيؼ ما يتعممو في حياتو اليومية .البحث واالكتشاؼ وجعمو قادر 

 
                                                           

علُِّم من (*) َراِت الّتً تْنَطلُِق فً تفسٌِرها للتَّ َصوُّ اِت والتَّ ٌّ اِت واْلُمحٌِط من خالل العالَقِة  مبدأِصَفٌة تطلُق على كلِّ الّنظر الّتفاعِل بٌَن الذَّ

ب ِة بٌَن الّذاِت الْ التَّ ٌَّ َه اْلفِعلُ و َعاِرَفِة وموضوِع اْلَمعِرَفةِ اُدل رات الّدٌداكتٌكٌِة حٌُث ُوجِّ ًِّ أّثرِت البنائٌُة على التََّصوُّ على المْستوى اْلبٌداغوِج
لمٌِذ اْلحاَجَة إلى اْلَبحِث وصٌاَغِة الْ  ٍة تثٌُر لدى التِّ ٌَّ اٍت تفاُعل ٌَّ ْرَبِويُّ نحَو وضع َراعاِت وخلِق فَرِص اْلُمباَدَرةِ وُمْشِكالِت التَّ  إثارِة الصِّ

1
  



ومما سبؽ يمكف القوؿ بأّف الّتحّدي أصبح مرتَبًطا بتكويِف جيؿ قادر عمى التكيؼ مع 

متغيرات العالـ وقادًرا عمى اإلبداع واإلنتاج، وىذا لف يتحّقؽ ما لـ نعمؿ عمى تنمية تفكير المتعمـ 

 ثر ذكاًء، وىذا ما يمكُف وصفُيباستثمار العقوؿ.وتدريبو عمى استخداـ عقمو بطرؽ ُمختمفة أك

وفي خضـ ىذه اإلصالحات والتوجيات التي تدعو إلى تعميـ التفكير بكؿ أنواعو اإلبداعي، 

الناقد وحؿ المشكالت لجعؿ المتعمـ قادر عمى مواكبة تحديات العالـ المتغير،أطمؽ عميو عادات 

كإطار مف  1982( في سنة A.Cost.B.klickؾ )العقؿ لباحثيف أمريكييف أرثر كوسا وبينا كمي

(.وتستمد عادات campbell 2006سمات التفكير الذكي،ومؤشر النجاح األكاديمي والميني )

( life long lerrningفي تطبيقاتيا عمى: التعمـ المستمر مدى الحياة ) habit of mindالعقؿ 

عديد مف الدراسات ارتباط عادات العقؿ ،اإلبداع ، العمؿ التعاوني أو الجماعي ونظرا لتأكيد ال

باألداء األكاديمي ، ىذا ما يبرز أىمية تنمية عادات العقؿ وتقويتيا عند المتعمميف، وتييئة البيئات 

متعمميف وتشجيعيـ عمى التمسؾ بيا 2الصفية المشجعة عمى تنمية وتطوير عادات العقؿ عند اؿ

 مف التفكير بصورة عمميةوالتصرؼ بطريقة منطقية.حتى تصبح ثابتًة في ذواتيـ. وىذا ما يمكنيـ 

لقد ارتبطت عادات العقؿ بميارات التفكير حيث اعتبرتبأنيا الوقود الذي يقوـ بتشغيؿ 

التفكير عند المتعمـ. ويعتبر التفكير العممي وسيمة تساعد المتعمـ عمى فيـ الحقائؽ العممية وتوفر 

ف عدميا؛ وينبغي التنبيو إلى أف التفكير العممي ليس ليـ الفرصة لمعرفة أسبابيا وتقصي صحتيا م

قاصر عمى العمماء فقط، أو عمىفئة في أعمار متقدمة بؿ يمكف أف يكتسب في جميع المراحؿ 

 العمرية مف خالؿ اختبار ميارات التفكير العممي أو عمميات العمـ المناسبة لسنالمتعمـ.

                                                           

راِت الّديداكتيكيِة عمى فْكَرٍة مْرَكِزيٍَّة، َتْجعُؿ مف اْلَمعرفِة الّسيكولوِجّيِة بالطِّفْ )*( ِعيَّاٍت واإلبداِع َوتقوـُ َىذِه التََّصوُّ ْْ ِِ و ِؿ ُمنَطمًقا ِلِبنا
 ِتساِب َمْفُيوـٍ أو َعَممّيٍة ُمعّيَنةٍ ِديداْكتيكّيٍة تسمُح لمتِّمميِذ باك
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ساب التفكير العممي، وبالتالي تطور مف إضافة إلى توفير أساليب وأنشطة تساىـُ في اكت
 قدراتو وتجعمو قادر ليكوف فعااًل.

يمانا بأىمية مرحمة ما قبؿ التمدرس  في تكويف شخصية الّطفؿ في  –التحضيري  –وا 

المراحؿ المقبمة مف حياتو ليكوف رجَؿ الغّد،كاف ال بد أف تكوف االنطالقة في اكتساب المتعمـ 

سنوات(ذلؾ ألّننا كمما أبكرنا في تنمية عادات  6 – 5قبؿ التمدرس) لمعادات العقمية مف سف ما

ليذا دعت  .العقؿ عند المتعمـ منذ المراحؿ األولى مف تعممو كمما كانت النتائج جيدة في المستقبؿ

لياـ فايؽ )2005العديد مف الدراسات مثؿ دراسة فدوى ثابت ) (( إلى أف يتـ البدء بتنمية 2014، وا 

وىي نفس المرحمة التي يطمؽ عمييا التحضيري عندنا  –في مرحمة الطفولة المبكرة عادات العقؿ 

وعميو فإّف اليدؼ مف ىذا البحث ىو القياـ ببناء برنامج لتنمية عادات العقؿ عند  –في الجزائر 

 .أطفاؿ التربية التحضيرية وتقصي أثرىا )عادات العقؿ( في اكتساب التفكير العممي

الدراسة حاولت الباحثة عرض دراستيا في جانبيف الجانب األوؿ ىو  ولتحقيؽ أىداؼ ىذه

 :الجانب النظري ويشتمُؿ عمى أربعةفصوؿ

الفصؿ األوؿ تمييدي تحت عنواف الخمفية النظرية إلشكالية الدراسة وقد تضّمف:  

دة في اإلشكالية وتساؤالتيا واستعراٍض ألىمية وأىداؼ الدراسة الحالية، وتحديد المفاىيـ المعتم

جرائيا: إضافة إلى عرض لمدراسات السابقة التي استطاعت الباحثة الوصوؿ إلييا.  الدراسة نظريا وا 

 أّما الفصوؿ األخرى فقد حوت عمى: عادات العقؿ، التفكير العممي لطفؿ التربية التحضيرية.

يو في أما الجانب التطبيقي فتمّثؿ عمى اإلطار المنيجي لمدراسة، والبرنامج الذي تـ تبنّ 

ـّ فصؿ يعرض نتائج الفرضيات وأخيًرا جاَء فصؿ لمناقشة نتائج الفرضيات  .الدراسة،ُث

 وفي األخير ومف خالؿ ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج تـ استخالص جممة مف االقتراحات.



 اإلشكالية: -0

وتقدـ عممي وتكنولوجي في شتى  في ظؿ التحديات التي يفرضيا العالـ اليوـ ولما يعرفو مف تطور

مناحي الحياة،أصبح مف الضروري أف نعمؿ عمى إعداد جيؿ قادر عمى مواكبة ىذه التغيرات 

ومواجيتيا في ظّؿ الّزخـِ المعرفي والعممّي الكبيريف. وتعّد المؤسسات التربوية أىـ المؤسسات التي 

ه التحديات،مف خالؿ تنمية عقوؿ قادرة تمعب دوًرا ىامًّا في تكويف أجياؿ باستطاعتيـ مواجية ىذ

 عمى اإلبداع والّتمّيزباستخداـ أقصى درجاِت الّتحكـ العقمّي.

يتميز اإلنساف عف باقي المخموقات بالعقؿ وليذا أمرنا ا تعالى بإعمالو وحسِف 

ـْ ِفي اْلَبرِّ وَ استخدامِو،قاؿ تعالى:﴿  ـَ َوَحَمْمَناُى ْمَنا َبِني آَد اْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىـ مَِّف الطَّيَِّباِت َوَلَقْد َكرَّ

ـْ َعَمى َكِثيٍر مِّمَّْف َخَمْقَنا تَْفِضيالً  ْمَناُى . فإذا تأممنا إلى كؿ ما توصمت إليو البشرية مف تطور 3﴾ َوَفضَّ

عندما يتوىج العقؿ تبدأ مسيرة »أنو وطفة وتقدـ إنما يرجع إلى استخداـ اإلنساف لعقمو، ليذا يرى 

 .4«ة اإلنسانية وتنطمؽ وعندما يخبو بريقو تبدأ ىذه الحضارة بالسقوط والتداعي واالنييارالحضار 

إف االىتماـ بالعقؿ وتفعيمو ليس وليد المحظة بؿ ىو منذ الخمؽ ومنذ زمف سقراط،وأفالطوف 

وكانط فجميُعيـ نادوا بضرورة تفعيؿ العقؿ وتنشيطو، ألنو ليس الميـ وجود العقؿ وىو في حالة 

 جمود والتمقي بقدر ما ىو ميـ وىو في حالة النشاط والحيوية.ال

وليذا فإف اليدؼ األسمى الذي يجب أف تعمؿ عميو مؤسسات التعميـ ىو تنشيط وتفعيؿ 

عقؿ المتعمـ وىذا لف يتأّتى إال مف خالؿ االنتقاؿ بو مف حالة التمقي والحفظ لممعمومات إلى حالة 

المشكالت التي تواجيو ، وترى أسماء عطاء ا "أنو لـ تعد  البحث عف المعارؼ والمعمومات لحؿ

نما إعداده لمحياة إعدادا متكامال ، ويجرى ذلؾ  وظيفة التعميـ مجرد تزويد الطالب بالمعمومات ، وا 

                                                           
 .، القرآف الكريـ70سورة اإلسراء 3
 .1ص ، 2008،والتوزيع  لنشر التربوي الكتاب دار العقؿ عادات كتاب في قراءة، عمي وطفة4



حيث لـ يعد اليوـ كـ مف المعارؼ اكتسب المتعمـ بقدر ما ىو ميـ  1بتنمية ميارات التفكير لديو "

المعارؼ عندما يواجو مشكمة ، وىو ما يتطمب ما أشار إليو كوستا ، بينا  كيؼ يتعامؿ مع ىذه

(" يجب االىتماـ بما يقوي االستعداد لمتفكير أو يجري ذلؾ بتشجيع  A.COST.B KLICKكميؾ )

المتعمـ عمى االكتشاؼ واالستقصاء والبحث وجعؿ التفكير منتجا وىذا ما تدور حولو فكرة عادات 

 .2العقؿ " 

دـ أية أمة ىو مرىوف بتقدـ تعميميا والذي يظير مف خالؿ إنتاج متعممييا، وىذا إذف فتق

( "إال مف 1998( نقال عف مازورني )2015التقدـ ال يتحّقؽ، كما تشير إيماف صابر عبد القادر )

خالؿ اكتساب بعض العادات العقمية، وتنمية الميارات العقمية التي تساعدنا عمى تعمـ إي خبرة 

 .5تاجيا في المستقبؿ "جديدة نح

إف الفمسفة التي تستند عمييا عادات العقؿ ىي االستمرارية في التعمـ ويشير إلى ذلؾ 

"أف أحد أىداؼ غرس عادات العقؿ ىو مساعدة المتعمميف عمى التعمـ  2003كوستا وبينا كميؾ 

 .4المستمر مدى الحياة ويالءـ الكبار مثمما يالءـ الصغار "

ثؿ المرونة في التفكير وحب االستطالع،التخيؿ والمثابرة ال يمكف إف عادات العقؿ م

ىي سموؾ ثابت يتـ تعممو ويكتسب  –لممتعمـ أف يستخدميا إف لـ يتدرب عمييا، حيث أف العادة 

( أف العادات العقمية يتـ تعمميا في مقتبؿ 2007ويشير وجداف الكركي ) –عف طريؽ التكرار 
                                                           

ة تنميةبعضعاداتالعقممدىعينةمنتالميذالمرحمةاإلعداديةبقنارسالةماجيستربجامعل فعاليةبرنامجتدريسي،أسماءعطاء ا1
  .1ص، 2012،قنامصر

 دارا األىمية الظيراف مدارس ترجمة العقؿ عادات وتقصي بيركنز استكشاؼ ديفيد ، تقديـكوستا وبينا كميؾ آرثر2
 .8ص، 2003 ،1،ج1العربيةالسعوديةط المممكة الذماـ والتوزيع لمنشر التربوي لكتاب

 الشعب طالب لدىؿ العق عادات بعض تنمية في البنائي بابي نموذج استخداـ فاعمية،إيماف صابر عبد القادر5
  .363ص ، 2015 ،ج97بنياالعدد التربية كمية مجمة التربية بكمية العممية،

شغاؿ تفعيؿ بيركنز ديفيد ، تقديـكوستا وبينا كميؾ4  الكتاب دار األىمية يرافالظ مدارس ترجمة العقؿ عادات وا 
 .2ص  ،2003 ،2 ج1ط السعودية العربية المممكة الذماـ والتوزيع لمنشر التربوي



لمبكرة أو طفؿ ما قبؿ التمدرس مف أىـ المراحؿ التي يمكف البدء بيا العمر. وتعد مرحمة الطفولة ا

إذا ما أردنا أف نرسخ لعادة ما، لما تمعبو مف دور ميـ في تكويف شخصية الفرد، وألف عادات العقؿ 

فكاف مف الضروري أف يتـ تنميتيا عند المتعمميف باختالؼ مراحميـ 1تعد مف مظاىر التعمـ الفعاؿ

( أف عادات العقؿ تيدؼ إلى مساعدة المعمـ عمى تطوير 2013ير منذر السويممف )العمرية كمايش

قدرات المتعمميف ليصبحوا ذوي انتباه وقدرات عالية المستوى وذات فاعمية، متعاونيف وقادريف عمى 

 اإلنتاج في عالـ غني بالمعمومات.

مثؿ مشروع تعميـ وليذا كانت عادات العقؿ محط اىتماـ العديد مف المشاريع التربوية 

وشمؿ مجموعة مف العادات العقمية ، مشروع الممكة  project 2061العموـ حؽ لمجميع لسنة

( ، 2003، ومشروع  المدارس االسترالية في سنة )  project of queen ILIZABTEإليزابت

مة ( سمي2009كما ارتبطت عادات العقؿ بالتحصيؿ األكاديمي مف خالؿ دراسة مندور فتح ا )

( التي توصمت إلى وجود عالقة موجبة بيف 2014( ودراسة مروة محمد الباز)2004الصباخ )

التحصيؿ وعادات العقؿ، و"أف النجاح األكاديمي والفشؿ مرتبط بتحوؿ الطالب مف االعتماد عمى 

، ويضيؼ أصالف 2نقؿ المعمومات عف اآلخريف  إلى مرحمة االعتماد عمى النفس في التعمـ " 

"أف عادات العقؿ الضعيفة تؤدي إلى تعمـ Marzano( 2000نقال عف مارزانو) (2011)

 وىذا ما يؤكد ضرورة تنمية عادات العقؿ لتحسيف التحصيؿ الدراسي عند المتعمميف. 1ضعيؼ"

                                                           
1Campbell ,Theorizing Habits of Mind as Framework for Learning .Abstract of 
Conference Papers, Central Queensland University, 2008. 

مقارنة لعادات العقؿ لدى الطمبة المتفوقيف في مكة ونظرائيـ في األردف، ، نجاة، دراسة سميمة الصباخ2
 .13ص،2004

 لمعمـو الشارقة لجنس،مجمةا ا تغيراتم ضوء في العاشر الصؼ طمبة  عند العقؿ عادات مستويات، أصالف1
 .193ص، 3،2011عدد 8 االجتماعية المجمد و اإلنسانية



ولقد اىتمت العديد مف الدراسات بموضوع عادات العؽ، فأجريت بحوث كثيرة منيا مف 

المناسبة لتنمية عادات العقؿ في مختمؼ المراحؿ العمرية.نجد  اىتمت بالتعرؼ عمى االستراتيجيات

استقصي في  –اسأؿ  –( التي ىدفت إلى التعرؼ عمى استراتيجية حمؿ 2006دراسة أيمف حبيب )

تدريس الكيمياء  في تنمية عادات العقؿ لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي، وتوصمت ىذه الدراسة 

تيجية في تنمية عادات العقؿ التالية : التفكير حوؿ التفكير ، إلى األثر االيجابي ليذه اإلسترا

( التي ىدفت إلى التعرؼ 2007ودراسة نيى سمير )–التفكير التبادلي والتساؤؿ وطرح المشكالت 

عمى فاعمية نموذج أبعاد التعمـ في تنمية عادات العقؿ المنتجة لدى طال ب المرحمة الثانوية ، 

فروؽ ذات داللة إحصائية متوسطة درجات طالب المجموعتيف وتوصمت الدراسة إلى وجود 

التجريبية والضابطة عمى مقياس عادات العقؿ المنتجة في االختبار البعدي لصالح طالب 

(إلى وجود فاعمية إستراتيجية 2009المجموعة التجريبية ، في حيف توصمت دراسة ريـ أحمد)

ساؤؿ وطرح المشكالت، التفكير بمرونة( لدى التفكير المتشعب في تنمية بعض عادات العقؿ)الت

 تالميذ الصؼ اإلعدادي.  

( ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ 2004في حيف دراسةنيرمينمصطفى محمد )

عمى االستقصاء لتنمية بعض عادات العقؿ والتحصيؿ في الرياضيات عند طالبات الصؼ السابع 

د فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط درجات الطالبات في أساسي في غزة وتوصمت الدراسة إلى وجو 

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة 

 التجريبية في مقياس عادات العقؿ وكذا في التحصيؿ الدراسي في الرياضيات.

اقتراح وحدة لتنمية  ( فقد ىدفت إلى2015أما دراسة إيماف صابر عبد القادر العزب )

عادات العقؿ لدى الطالب بالشعب العممية بكمية التربية بجامعة بنيا، وكانت النتائج التي توصمت 

إلييا تشير إلى وجود فروؽ في عادات العقؿ )التفكير في التفكير، المثابرة، تحري الدقة وجمع 



لسابقة في مواقؼ جديدة، التساؤؿ البيانات باستخداـ الحواس، التفكير التبادلي وتطبيؽ المعارؼ ا

وطرح المشكالت،التحكـ في االنفعاؿ وتحمؿ مسؤولية المخاطرة ( لصالح التطبيؽ البعدي، كما 

توصمت الدراسة إلى وجود أثر لموحدة المقترحة في تنمية عادات العقؿ عند الطالب، كما نجد نداء 

إستراتيجية التعمـ بالدماغ ذو  ( ىدفت مف خالؿ دراستيا إلى تقصي أثر2013عزو إسماعيؿ )

الجانبيف في تدريس العموـ لتنمية عادات العقؿ لدى طالبات الصؼ التاسع أساسي بغزة وتوصمت 

لى وجود  الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في عادات العقؿ لصالح المجموعة التجريبية، وا 

ؿ مف لدييـ سيطرة لمجانب األيمف / فروؽ دالة إحصائيا عند الطالبات في اختبار عادات العقؿ لك

( إلى تقصي أثر استخداـ غرائب 2010األيسر / والجانبيف معا، وىدفت دراسة سماح بنت حسيف)

الصور ورسوـ األفكار اإلبداعية في تنمية عادات العقؿ والتحصيؿ وخمصت نتائج الدراسة إلى ثر 

 لتجريبية. ليذه اإلستراتيجية في تنمية عادات العقؿ عند المجموعة ا

ومف خالؿ ىذه الدراسات يتبيف أىمية تنمية عادات العقؿ عند المتعمـ باستخداـ 

 استراتيجيات متنوعة وفي مواد دراسة مختمفة.

لـ تقصر تنمية عادات العقؿ عمى المراحؿ الدراسية المتقدمة فقط بؿ أكدت العديد مف 

وىذا لما تتسـ بو ىذه  –ة المبكرة الدراسات عمى ضرورة تنمية عادات العقؿ في مرحمة الطفول

 Miller ,et all(( )ميمروأحزو )2005مثؿ )أميميعمور وقطامي يوسؼ ) –المرحمة مف خصائص 

( ألنو كمما قمنا بتدريب الطفؿ عمييا 2014، دراسة أسماء فتحي توفيؽ )1( المشار إليو في2004

ويستطيع استخداميا. وىو ما يؤكد  في وقت أبكر ،ما أمكف ذلؾ، تزداد تثبيتا ورسوخيا  في عقمو

"أف عادات العقؿ مثؿ الحبؿ الذي تنسج خيوطو في كؿ يوـ  Horismanما أشار إليييوريسماف
                                                           

نادية محمود شريؼ 1
،أثراستخدامبرنامجألنشطةالمتكاممةلتنميةعاداتالتحكمباالندفاع،وتطبيقالمعرفةا2015دمصطفى،أمانيحسينسي،وآخروف

 .5/  4ص ، 2014 ،2لعمومالتربويةالعددالثانيجا لسابقةعمىالمواقفجديدةكعاداتمنتجةلدىأطفااللروضة،مجمة



حتى يصبح سميكا ويصعب قطعو" ألف الطفؿ في ىذه المرحمة يمكنو أف يكتسب العديد مف 

ليو فدوى ثابت ويوسؼ قطامي) نمية عادات العقؿ ( أف ت2005الميارات بكؿ سيولة ويسر وأشارا 

عدادىـ لمواجية مشكالت الحياة بمثابرة وانسجاـ  عند الطفؿ وتطويرىا يساعد عمى تطوير عقوليـ وا 

صغاء بتفيـ وتعاطؼ مع اآلخريف واستعداد دائـ لتعمـ واستخداـ جميع  مف خالؿ التفكير المتبادؿ وا 

 الحواس في التعمـ.

( ودراسة اميمة عمور 2007ف الكركي )لقد ربطت العديد مف الدراسات مثؿ دراسة وجدا

( عادات العقؿ بكؿ مف التفكير 2012( ودراسة رياني )2005( ، دراسة حيدر رضا )2005)

الناقد واإلبداعي  وكؿ ىذه الدراسات توصمت إلى وجود أثر لعادات العقؿ في تنمية التفكير الناقد 

ف عادات العقؿ ىي مف توفر النزعة ( في أ2003واإلبداعيوىذا ما يؤكد ما أشار إليو كوستا ) 

الضرورية لممارسة التفكير أو كما شبييا بأنيا وفرة الوقود لالشتغاؿ ويعد التفكير العممي ضرورة 

تفرضيا طبيعة العصر الحالي ، ليذا يعتبر ىدفا ووسيمة لالرتقاء بحياة اإلفراد ونمو المجتمعات 

، بمعنى انو أصبح مف 1رئيسيا لجميع المؤسساتوىو ما يجعؿ إنماءميارات التفكير العممي ىدفا 

الضروري أف يمتمؾ المتعمـ ميارات التفكير العممي المالحظة، التصنيؼ، التنبؤ، التفسير، القياس 

 و غيرىا مف الميارات التي تساعده في البحث و اكتشافو لمعرفة جديدة .

ا ما يتوجو نحو العمماء الذي بمجرد ما نتمفظ بكممة التفكير العممي فاف اتجاه تفكيرنا غالب

يقوـ تفسيرىـ لمظواىر بطرؽ عممية دقيقة وعميقة وقائمة عمى براىيف وحجج .غير أف التفكير 

العممي ليس حكرا عمى العمماء بؿ يمكف أف يكتسب عند األطفاؿ مف خالؿ اكتسابيـ لعمميات العمـ 

( مف خالؿ دراستو التي ىدفت 2010األساسيةأو ميارات التفكير العممي ، ويؤكد منذر السويمميف)

                                                           
 وتوزيع نشرو  طبعل الجامعية المعرفة دار(مفتوحة أنشطة) الروضة لطفؿ العممي التفكير تنمية،الفتح أبوسوالؼ 1

 .2011،اإلسكندرية 



إلى استخداـ استراتيجية لتفعيؿ عادات العقؿ في تنمية ميارات العمـ األساسية  وتعديؿ المفاىيـ 

البديمة لدى طمبة المرحمة األساسية، وجود  أثر لتفعيؿ عادات العقؿ في تنمية عمميات  العمـ 

 األساسية. 

وسع مف خالؿ العديد مف الدراسات التي تناولتو لقد أخذ االىتماـ بعادات العقؿ مجااًلأ

بالبحث والتجريب، إال أف االىتماـ بتنميتيا عند األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ التمدرس لـ يكف يمقى 

عمى حد عمـ  –نفس الصدى عند الباحثيف وىو ما يمكف مالحظتو واستنتاجو مف قمة الدراسات 

عادات العقؿ خاصة  في مرحمة الطفولة المبكرة أو  التي تناولت موضوع تنمية –واطالع الباحثة 

رغـ تأكيد  –أو أطفاؿ أقسامالتربية التحضيرية كما ىو متداوؿ لدينا في الجزائر  –رياض األطفاؿ 

( و 2006( و قطامي يوسؼ و اميمة عمور )2005الكثير مف الباحثيف مثؿ ليمى كـر الديف )

تنمية عادات العقؿ عند األطفاؿ في وقت "أبكر"   ( وغيرىـ ممف أكدوا عمى ضرورة2003كوستا )

مما يكف ذلؾ ألف عادات العقؿ ال يمكف أف تنمو بصورة تمقائية إف لـ وفر ليا الفرص والظروؼ 

وما يجدر إلشارة إليو أف عادات العقؿ التي وضعيا الباحثيف  -التي تساعد في نموىا وتطويرىا. 

 ( عادة عقمية.16تتكوف مف ستة عشر عادة عقمية )ألمريكييف كوستا وبينا كميؾ ىي قائمة 

مف خالؿ الدراسة االستطالعية التي قامت بياالباحثة مع بعض مربيات التربية 

التحضيرية، وقياسيا  لبعض عادات العقمعند بعض األطفاؿ مف خالؿ تطبيؽ شبكة عادات العقؿ 

تي تـ قياسيا وىي المثابرة ، وجدت الباحثة أف األطفاؿ لدييمدرجات ضعيفةفي عادات العقؿ  ل

استخداـ جميع الحواس لجمع المعمومات، طرح التساؤؿ وىي العادات العقمية المتبناة في الدراسة 

)الدرجات المتحصؿ عمييا كانت أقؿ مف المتوسط(، كما أف عرض فكرة عادات العقؿ 

متأكدما إذا تـ فعاًل تناوؿ واالستراتيجيات التي تؤدي إلى تنميتيا لـ تكف مستخدمة عند المربيات ول

( مف خالؿ 2004عادات العقؿ في منياج التربية التحضيرية قامت الباحثة بتحميؿ لممنياج لسنة )



إذا  -المخرجات التي ييدؼ إلييا فوجدنا أف المنياج اىتـ بتنمية البصر، السمع وحؿ المشكالت

 .-َسّممنا أنيا ليا عالقة بعادات العقؿ

وصمت إليو الباحثة مف استطالعيا الميداني ومف اطالعيا عمى البحوث ليذا ومف خالؿ ما ت

والدراسات التي تناولت موضوع عادات العقؿ عند طفؿ التربية التحضيرية ارتأت الباحثة أف تقـو 

ببناء برنامج لتنمية عادات العقؿ عند طفؿ التربية التحضيرية ، كما عمدت إلى تقصي أثر نمو 

التربية التحضيرية في اكتساب التفكير العممي ، مستمدة فكرة ربط عادات  عادات العقؿ عند طفؿ

العقؿ بالتفكير العممي ، لما توصمت إليو التجارب التي قامت بيا ) مديرة مدرسة ميدواجمنز 

إال أف عادات العقؿ ىي مف تحرؾ التفكير  1االبتدائية في نابرفيؿ في والية إلينوي( المشار إلييا في

يشغؿ التفكير لدى الفرد ، إضافةإلى ما توصمت إليو الدراسات في أف تفعيؿ عادات  وأف نموىا

العقؿ ساىـ في اكتساب التفكير )اإلبداعي ، الناقد ، ما وراء المعرفة(، وما يمكف اإلشارةإليو ىنا 

وىي  –ما قبؿ التمدرس  –أف الباحثة اعتمدت ميارات التفكير العممي الخاصة بطفؿ الروضة 

عمميات العمـ األساسية كما أف اليدؼ ليس الوصوؿ بالطفؿ إلى مرحمة التفكير العممي  تطابؽ

الخاص بالعمماء لكف اليدؼ ىو االنتقاؿ بتفكير الطفؿ مف التفسير الغيبي إلى التفسير العممي 

 الخاص بيذه المرحمة العمرية مف خالؿ استخدامو لعمميات التصنيؼ، المقارنة ، التنبؤ.

ف ىذه الدراسة تقديـ حموٍؿ حوؿ كيفّية تنمية عادات العقؿ عند طفؿ التربية إف الغرض م

 التحضيرية وتقصي أثر نمو عادات العقؿ في اكتساب التفكير العممي.

 وفي األخير يمكف طرح التساؤؿ التالي:

                                                           
 .12ص، 2003 ،1ج  ، مرجع سابؽكوستا وبينا كميؾ1



ىؿ لمبرنامج التدريبي فعالية في تنمية عادات العقؿ وما أثرىا في اكتساب التفكير العممي  -

 طفؿ التربية التحضيرية؟ عند

 ويتفرع عف ىذا السؤاؿ التساؤالت التالية:

ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات األطفاؿ المجموعة التجريبية  -

 والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لشبكة عادات العقؿ لصالح المجموعة التجريبية؟

ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية)الذكورواإلناث(  -

 في القياس البعدي لعادات العقؿ؟

 عمىاكتساب التفكير العممي عند طفؿ التربية التحضيرية؟عادات العقمما مدى تأثير تنمية -

يات -2  :الفْر

وما أثرىا في اكتساب التفكير العممي عند  توجد فعالية لمبرنامج التدريبي في تنمية عادات العقؿ

 طفؿ التربية التحضيرية 

توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات األطفاؿ المجموعة التجريبية والمجموعة  -

 الضابطة في القياس البعدي لشبكة عادات العقؿ لصالح المجموعة التجريبية.

مجموعة التجريبية لعادات العقؿ تعزى توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط درجات أفراد ال -

 لمجنس.

توجد فروؽ دالة إحصائيا   بيف متوسط درجات التفكير العممي في القياس القبمي والبعدي   -

 عند طفؿ التربية التحضيرية.لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي تعزى لنمو عادات العقؿ 



 الدراسة: مفاىيـ -3

ة في الدراسات التربوية التجريبية عف مدى األثر الذي يمكف يعبر مصطمح الفعالي :الفعالية -

 أف تحدثو المعالجة التجريبية باعتبارىا متغيرا مستقال في إحدى المتغيرات التابعة.

 1وتعني مقدار الشيء عمى التأثير.  -

: نعني بالفعالية األثر الذي يتركو البرنامج بعد تطبيقو عمى األطفاؿ مستوى التحضيري إجرائيا

والتي يقيسيا االختبار البعدي،مف خالؿ الفروؽ الدالة بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية 

 والضابطة ومف خالؿ حجـ التأثير الذي يقاس بمربع آيتا. 

: يعرفو بف عمي حمادي بأنو " برنامج مخطط ومنظـ في ضوء أسس عممية لتقديـ البرنامج -

 .1المباشرة"الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير 

: ىو مجموعة مف النشاطات المتنوعة التي أعدت ليمارسيا األطفاؿ بيدؼ تنمية إجرائيا -

"ثالثةعادات عقمية عند الطفؿ" عادة المثابرة،طرح التساؤؿ، جمع البيانات باستخداـ 3عادات العقؿ "

 الحواس".

تحضيرية ونعني حدوث نمو لعادات العقؿ عند طفؿ التربية ال Development:تنمية  -

 نتيجة األنشطة المقدمة في البرنامج المقترح في الدراسة. 

ىي نزعة الفرد إلى التصرؼ بطريقة ذكية  2: عادات الفكر كما سماىا جوف ديوعادات العقؿ -

 3عند مواجية مشكمة ما عندما تكوف اإلجابةأو الحؿ غير متوفر في األبنية المعرفية.

                                                           
 .477ص، 1994 ،المجمع المغة العربية1
 .10، ص2009بف عمي حمادي،تصميمبرامجالتوجييواإلرشادالنفسيواألسري، 1
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موكيات المتعممة عند الطفؿ خالؿ تعرضو لمبرنامج وىي ىي مجموعة مف القدرات والس إجرائيا: -

المثابرة،جمع البيانات باستخداـ جميع الحواس وطرح التساؤؿ وحؿ المشكالت والتي تقاس بالدرجة 

 التي يتحصؿ عمييا الطفؿ عمىشبكة المالحظة عادات العقؿ المعدة مف طرؼ الباحثة.

ينا دوف ممؿ أو كسؿ أو خموؿ واستمرار في ة: المداومة عمى حؿ المشكمة التي تواجالمثابر -

 العمؿ.

: يجمع المعمومات مف خالؿ استخداـ جميع جمع المعمومات باستخداـ جميع الحواس -

 المدخالت الحسية البصر السمع،الشـ، الممس التذوؽ.

: قدرة الطفؿ عمى طرح أسئمة متنوعة حوؿ المشكمة المعروضة طرح التساؤؿ وحؿ المشكالت -

 أمامو.

 ىو الطفؿ الذي لـ يبمغ السنَّاإللزامّي لمدراسة.:التحْيري ما قبؿ المدرسةطفؿ  -

سنوات ولـ يصؿ سنو سف الدخوؿ إلى  6-5: بأنو الطفؿ الذي يتراوح عمره ما بيف إجرائيا -

 المدرسة.

عممية عقمية يقوـ بيا الفرد لموصوؿ إلى المعرفة العممية، أو مجموع الميارات :التفكير العممي -

 1لحؿ مشكمة معينة بطريقة موضوعية.الالزمة 

: ىو مجموعة مف العمميات التي تتضمف العمميات التالية)التصنيؼ،المقارنة، التنبؤ( إجرائيا -

 والتي تقاس بالدرجة التي يتحصؿ عييا الطفؿ عمى اختبار التفكير العممي المعد مف طرؼ الباحثة.

                                                                                                                                                                          
، 2011، 1يع عماف األردف ط لتفكير في محتوى الدراسي دارا لميسرة لنشر والتوز بكر نوفؿ،دمج ميارات ا3
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 أىمية البحث: -1

 مي:تتضح أىمية البحث الحالي مف خالؿ ما ي

المتناوؿ في الدراسة وىو عادات العقؿ والتفكير العممي حيث يمعباف دورا بارًزا طبيعة الموضوع 

 وميمًّا في تمكيف األطفاؿ مف مواجية الُمشكالت ومتغيرات العصر.

 عادات العقؿ والتفكير العممي. –تتماشى الدراسة الحالية مع االتجاىات الحديثة في التربية  -

في تنمية قدرات الطفؿ باعتبارىا  نقطة -أطفاؿ ماقبؿ الّتمدرس –عمرية أىمية المرحمة ال -

 االنطالؽ. 

 الحاجة إلى أساليب حديثة تتفؽ مع التغيرات التي يعرفيا العالـ اليوـ. -

أىمية تنمية التفكير العممي لدى المتعمـ في المراحؿ األولىمف عمره ألنيا ضرورة يفرُضيا  -

 .العصر

حسب  –ة جديدة لمبحوث والدراسات في الجزائر نظرا لندرة الدراسات تعد ىذه الدراسة إضاف  -

 التي تناولت في الدراسة عادات العقؿ في ىذه المرحمة العمرية. –اطالعي 

مف الناحية التطبيقية اعتمدت الباحثة في إعداد البرنامج الدراسة عمى أنشطة عممية، قصص  -

ًقاُيَحّفُز تصورات القائميف عمى إعداد البرامج الغاز مصورة مف شأنيا أف تكوف سنًدا أو منطمَ 

بعض عادات العقؿ عند الطفؿ، الف تنمية عادات العقؿ في ىذه المرحمة العمرية يمتد  لتنمية

 أثرىا إلى مراحؿ التعميمية الالحقة.

 فتح المجاؿ لمدراسات واألبحاث في المستقبؿ لمتغيرات الدراسة أو االستفادة مف نتائجيا.  -

 ىذه الدراسة دافعا لباحثيف آخريف لتناوؿ ىذا الموضوع في المراحؿ العمرية األخرى. قد تكوف



 أىداؼ البحث: -5

تيدؼ الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى فاعمية البرنامج لمتنمية بعض عادات العقؿ لدى طفؿ 

 التحضيري وتقصي أثره في تنمية التفكير العممي وذلؾ مف خالؿ:

 6-5" التي تالؤـ سف األطفاؿ Costa" حسب تصنيؼ كوستا تحديد أىـ العادات العقمية  -

 سنوات والتي ينبغي تنميتيا لدييـ.

 بناء البرنامج لتنمية عادات العقؿ )المثابرة، طرح التساؤؿ، جمع البياناتباستخداـ الحواس(. -

 تقصي فاعمية البرنامج في تنمية عادات العقؿ. -

 العقؿ بيف المجوعة الضابطة والتجريبية.التعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فروؽ في عادات  -

 التعرؼ عمىما إذا كانت ىناؾ فروؽ في عادات العقؿ ُتعزى لمتغير الجنس. -

 إعدادشبكةمالحظةلرصدالسموكياتالدالةعمىعاداتالعقاللمتبناة في الدراسة -

 لمتفكير العممي.الدراسة  إعداد مقياس لقياس مدى اكتساب عينة -

ية عادات العقؿ أثر في تنمية التفكير العممي عند طفؿ التعرؼ عمى ما إذا كاف لتنم -

 التحضيري.

 

 

 

 



 :الدراسة االستطالعية -0

تعد الدراسة االستطالعية الخطوة األولى التي يقـو بيا الباحث إلجراء دراستو، فيي تعد نقطة 

 االنطالؽ لجمع المعمومات عف الموضوع الذي يقـو بدراستو. 

 ستطالعية:أىداؼ الدراسة اال0-0

 .ضبط عينةالدراسة مف خالؿ معرفة المجتمع األصمي

 التأكد مف وجود عادات العقؿ عند عينة البحث.

جمع معطيات مف أجؿ بناء أدوات الدراسة ومعرفة مدى قدرتياعمىقياس مصمـ مف 

 (.اجميمنخاللقياسا الخصائص السيكو مترية لألدوات )الصدقولثبات

 .حساب الزمف المناسب الختبار

 .تأكد منسيولةوصعوبةالمغةالمستعممةفيالبرنامج

 تحضيرعينةتطبيؽ الدراسة.

 الكشؼ عف العراقيؿ والصعوبات التي قد يوجييا الباحث وكيؼ يمكنو التعامؿ معيا. 

تـ االتصاؿ بمديريات التربية لوالية عيف الدفمى ووالية البميدة  حدود الدراسة االستطالعية: 0-0

(( بعد اخذ الموافقة مف المديريات،تـ 10)الممحؽ رقـ ) 2014في مارس لمحصوؿ عمى الموافقة

 االتصاؿ بمديري المدارس في كؿ مف مقاطعة العامرة،عريب وعيف الدفمى والبميدة.

 . 14/03/2014ابتداء مف  2014/2015بدأت الباحثة دراستيا الميدانية في الموسـ الدراسي 

مدرستيف مف مقاطعة عريب ومدرسة مف مقاطعة  قمنابحضورمع مربيات التحضيري في: أوال

العامرة لمالحظة كيفية سير الدروس ومااذا كانت سموكيات عادات العقؿ موجودة عند األطفاؿ 

وجدنا انو ييتـ بتنمية  2004باعتبار انو عند القياـ بتحميؿ بسيط لمناىج التربية التحضيرية لسنة 



غير أف الواقع المالحظ  –البصر والسمع عند الطفؿ ميارة حؿ مشكمة عند الطفؿ و تنمية حاستي 

 .-في المدارس غير المنصوص بو في المنياج 

( تمميذفي 110: قمنا بتطبيؽ شبكة المالحظة عمى عينة استطالعية قدرىا )ثانيا

 (مدارس مف والية عيف الدفمى لمتأكد مف صدقيا وثباتيا. 05خمسة)

 (تمميذ مف والية البميدة.60عينة قدرىا ) : تطبيؽ مقياس التفكير العممي عمىثالثا

: تطبيؽ البرنامج عمى عينة استطالعية التأكد مف سيولة لغة المستعممة في األنشطة رابعا

 المستخدمة في البرنامج.

 منيج الدراسة: -0

 تعتمد الدراسة الحالية عمى المنيجيف ومنيج التجريبي ومنيج وصفي

ناسبيمع طبيعة الدراسة، حيث يقوـ بالبحث عمى إجراء ما المنيج الشبو التجريبي: استخدـ لت 2-1

 يطمؽ عميو التجربة العممية، حيث تعتمد عمى اختبار مدى تأثير لعامؿ أو متغير التجريبي معيف.

( بأنو محاولة التحكـ في جميع المتغيرات والعوامؿ 2002والتجريب كما تعرفو فاطمة عوض)

 6يقـو الباحث بتطويعو أو تغييره بيدؼ قياس تأثيره".اإلنسانية باستثناء متغير واحد بحيث 

وفي المنيج التجريبي، يقـو الباحث باختيار التصميـ لتجريبي المناسب الذي يوفر لو أقصى حد 

ممكف مف الصدؽ الداخمي والصدؽ الخارجي لنتائج البحث، ويساعده في الحصوؿ عمى إجابات 

 7أسئمة البحث. 

                                                           
6 .61ص 2002 ،1أسسومبادئالبحثالعممي،مكتبةومطبعةاإلشعاعالفنيةاإلسكندريةط، فاطمة عوض صابر وآخريف   
7  ،2004 أثراستخدامبرامجباأللعابالحركيةواأللعاباالجتماعيةالمختمطةفيتنميةالتفاعالالجتماعيمدىأطفاؿ،، ونسنبراس ي 
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البحث الحالي تـ استخداـ التصميـ التجريبي ذي المجموعات التجريبية وقصد التحقؽ التجريبي في 

المتكافئة ذات المجموعة التجريبية والضابطة، والذي يعد مف أفضؿ التصاميـ التجريبية ألنو يساعد 

عمى التحكـ في المتغيرات عبر التجربة، فالباحث يستخدـ مجموعة ضابطة ليدعـ اعتقاده بأف 

والشكؿ أدناه يوضح طريقة التجريب  1المسؤوؿ عف التغير الحاصؿ فعال" المتغير المستقؿ ىو

 المعتمدة في الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (التصميـ التجريبي لمدراسة23شكؿ رقـ )

المنيج الوصفي: تـ استخدامو بغرض التحقؽ مف الخصائص السيكومترية ألدوات القياس،  2-2
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 ىاريس -اختبار رسـ الرجممػجدونوؼ(Goodenough Harris (05ممحؽ رقـ) 

 ( 06استمارة المعمومات مف إعداد الباحثة الممحؽ رقـ.) 
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