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عادات العقل
وطرق تطبيقها يف الدراسات العلمية

إعداد:

أ /خبيتة هادي آل كليب
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مقدمة الكتاب

احلمد هلل القوي املتني ،القاهر الظاهر امللك احلق املبني ،ال خيفى على مسعه خفُّي األنني ،وال يغرب عن بصره
حركات اجلنني ،ذل لكربايئه اجلبابرة ،وقضى القضاء حبكمته وهو أحكم احلاكمني ،أمحده محد الشاكرين ،وأساله
معونة الصابرين ،وأشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له يف األولني واآلخرين ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
املصطفى على العاملني...
وبعـ ـ ـ ــد.
أييت كتاب (عادات العقل وطرق تطبيقها يف الدراسات العلمية) ،من منطلق اإلميان أبمهية عادات العقل وضرورة
تفعيلها يف املناهج الدراسية ،وبوصف عادات العقل فكراً حديثًا انتشرت حوله العديد من األحباث والدراسات.
أ /خبيتة آل كليب
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نشأة مصطلح العادات العقلية يف الفكر الرتبوي احلديث"
يف غمرة االهتمام بتنمية التفكري وخباصة تنمية مهارات التفكري الناقد ،والتفكري اإلبداعي ،وحل املشكالت،
وتطبيقات نواتج أحباث الدماغ  ،ظهر اجتاه جديد يف الفكر الرتبوي احلديث يف أمريكا يدعو إىل الرتكيز على
حتقيق عدد من النواتج التعلمية ،وقد ركز أصحاب هذا االجتاه على ضرورة تنمية عدد من االسرتاتيجيات
التفكريية أصبحت فيما بعد تعرف ابجتاهات العادات العقلية أو نظرية العادات العقلية ،وظهرت عادات العقل
بشكل كبري يف الفكر الرتبوي العريب خالل اخلمس السنوات األخرية (احلارثي2002 ،م).
مفهوم عادات العقل:

تعددت تعريفات العادات العقلية بتعدد وجهات النظر ،واالجتاهات اليت تناولته ،وقد قام الباحثون يف هذا
املوضوع بتقسيمها إىل عدة تقسيمات ،كما يف الشكل التايل:
/1سلوكيات
ذكية

/2عمليات
ذهنية

/3موقف
معين

 االجتاه األول :يرى أن العادات العقلية منط من السلوكيات الذكية يقود املتعلم إىل أفعال ،وهي تتكون
نتيجة الستجابة الفرد إىل أمناط معينة من املشكالت ،والتساؤالت شريطة أن تكون حلول املشكالت أو إجاابت
التساؤالت حباجة إىل تفكري ،وحبث ،و أتمل ،ويتفق هذا التعريف مع مقولة األمريكي هوريس مان (-6971
 )6887أبن العادات العقلية عبارة عن (حبل غليظ نضيف إليه كل يوم خيطًا ويف النهاية ال ميكننا أن نقطعه،
وأن التوجه حنو العادات العقلية يتوقف على االعتقاد أبمهية العادات ،واالعتقاد أبهنا ميكن أن تكون يف قبضة
الذهن ،واالعتقاد أبن اإلنسان يستطيع إجناز ما يتعلق أبهدافه(قطامي2009 ،م).
 االجتاه الثاين :يرى أن العادات العقلية تركيبة ،تتضمن صنع اختيارات حول أي األمناط للعمليات الذهنية
اليت ينبغي استخدامها يف وقت معني ،عند مواجهة مشكلة ما أو خربة جديدة ،تتطلب مستوى عاليا من
املهارات الستخدام العمليات الذهنية بصورة فاعلة ،وتنفيذها ،واحملافظة عليها .ويتفق مع هذا االجتاه يف التعريف
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كوستا وكاليك حيث يعرفان العادات العقلية أبهنا :القدرة على التنبؤ من خالل التلميحات السياقية ابلوقت
املناسب الستخد ام النمط األفضل ،واألكفأ من العمليات الذهنية من غريه من األمناط عند حل مشكلة ،أو
مواجهة خربة جديدة ،وتقييم الفرد لفاعلية استخدامه هلذا النمط من العمليات الذهنية دون غريه أو قدرته على
تعديله و التقدم به حنو تصنيفات مستقلة(قطامي2009 ،م).
 االجتاه الثالث :يرى أن العادات العقلية هي املوقف الذي يتخذه الفرد بناء على مبدأ أو قيم معينة ،حيث
يرى الشخص أن تطبيق هذا املوقف مفيد أكثر من غريه من األمناط ،ويتطلب ذلك مستوى من املهارة يف تطبيق
السلوك بفاعلية و املداومة عليه ،ومن هذا التعريف يتضح أن العادات العقلية تؤكد األسلوب الذي ينتج به
املتعلمون املعرفة ،وليس على استذكارهم هلا أو إعادة إنتاجها على منط سابق(قطامي وعمور2008 ،م).
ومن خالل استقصاء التعريفات السابقة ميكننا القول أن عادات العقل :اجتاه عقلي يظهر لدى الفرد ويعطي مسة
واضحة لنمط سلوكياته ،ويقوم هذا االجتاه على استخدام الفرد للخربات السابقة واالستفادة منها للوصول إىل
حتقيق اهلدف املطلوب.

تصنيف عادات العقل:


صنفت عادات العقل لعدد من التصنيفات املختلفة وفقاً ملنظور كل معد هلا على النحو التايل:

أوَّلً :تصنيف كوستا وكاليك.
 /6املثابرة.
 /2التحكم ابلتهور.
 /3التساؤل وطرح املشكالت.
 /4التفكري مبرونة.
 /8التفكري التباديل.
 /1التفكري فوق املعريف.
 /9إجياد الدعابة.
 /8اإلصغاء بتفهم وتعاطف.
/7تطبيق املعارف السابقة على املعارف اجلديدة.
/60التفكري والتواصل بوضوح ودقة.
 /66التعليم املستمر.
 /62اإلتيان ابجلديد واالبتكار.
/63الكفاح من أجل الدقة.
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/64االستجابة بدهشة.
/68اإلقدام على خماطر مسؤولة.
/61مجع البياانت ابستخدام كافة احلواس. & Kallick2000، (Costa(.

اثنياً :تصنيف مارزانو عادات العقل املنتجة:
)(Marana's Dimensions of Learning Modelجند أن) )Marzanoتناول عادات العقل
اليت أمساها "عادات العقل املنتجة" من خالل منوذج أبعاد التعلم ،وهو منوذج تعليمي يهدف إىل تعليم وتدريب
التالميذ على كيفية عمل عقل اإلنسان ،ويتطلب ذلك إحداث تفاعل بني مخسـة أمنـاط مــن التعليـم ،أو مخســة
أبعاد من التفكيـر ،ويعـرفه( ")Marzanoإبطار تعليمي لتنظيم خمرجات التعليم يف مخس فئات متثل كل فئة نوعاً
من التفكري الضروري لنجاح التعليم ،وذلك وفق املكوانت التالية(فتح هللا2007 ،م)،و(.)2000، Marzano
صنف مارزانو عادات العقل املنتجة إل ى)1992،Marzano(:
 -6مهارات تنظيم الذات :(Self regulator Skills(:ويهدف تنظيم الذات إىل جعل التعليم حتت
سيطرة املتعلم حبث يصبح الطالب أكثر وعياً بطريقه تعلمه ،ويتميز الفرد الذي ميتلك هذه املهارة ابلقدرة على
التخطيط ،والقدرة على التفكري بطريقة سليمة ،واملعرفة ابملصادر الالزمة للتعليم ،واالستفادة من التغذية الراجعة،
وتقييم كفاءة العمل.
-2التفكري الناقد( :(Critical Thinkingويتضمن العادات العقلية اليت جتعل سلوك املتعلم أكثر حساسية،
ومنطقية ملواقف اآلخرين ،ويتميز الفرد الذي ميتلك هذه املهارة ابلوضوح ،والدقة يف العمل،وعدم اندفاعية،
والقدرة على اختاذ املواقف عندما يستدعي األمر ذلك ،ومراعاة مشاعر اآلخرين ،ويكون متفهماً ملستوى معرفة
اآلخرين ،واالنفتاح العقلي.
-3التفكري االبتكاري ( :( Inventory Thinkingويتضمن القدرة على ممارسة التفكري بصورة أكثر مرونة
بدون اإلحساس أبية عوائق ،ويتميز الفرد الذي ميتلك هذه املهارة ابالندماج يف املهام ،وتوسيع حدود املعرفة،
والقدرة على التقومي ،وتوليد طرق جديدة للنظر إىل األمور بشكل خمتلف.
فمثل هذا االجتاه ُيدد عادات العقل بثالثة أنواع رئيسة تشكل جماالً خصباً لتنمية شخصية املتعلم ،ابلرغم من
أمهية اكتساب الطالب للمعلومات ،إال أن اكتساهبم للعادات العقلية يـ ُّعد هدفًا مهماً لعملية التعليم ،فهي
تساعدهم على تعلم أية خربة ُيتاجوهنا يف املستقبل.
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اثلثاً :تصنيف سيزر وماير.
التعبري عن وجهات النظر.
أ.
ب .التحـليل.
ج .التعـاطــف.
التواصل.
د.
ه .االلت ـزام.
التواضع.
و.

ز.

البهجة واالستمتاع(اجلفرى2062 ،م).

ابعا :تصنيف دانيالز.
رً

وتضمن تصنيف دانيالز عادات العقل اآلتية.
االنفتاح الفكري.
أ.
ب .حب االستطالع.
ج .التفكري الناقد(اجلفرى2062 ،م).
خامسا :تصنيف مشروع( )1602وتضمن عادات العقل اآلتية.
ً
التكامل.
أ.
ب .حب االستـطالع.
ج .التخيل.
مهارات االستجابة الناقدة.
د.
ه .العدالة.
املهارات العددية ،ومهارات االتصال.
و.
االنفتاح العقلي.
ز.
ح .التمثيل ،والتقدير ،واجلِد ،واملالحظة (اجلفرى2062 ،م).
سادساً :تصنيف امللكة إليزابيث.
التفكري املرن.
أ.
ب .الفضول واملتعة يف حل املشكالت.
ج .االستماع إىل اآلخرين.
رؤية املوقف بطريقة غري تقليدية.
د.
ه .السعي للدقة.
املثـابرة واإلصرار(اجلفرى2062 ،م).
و.
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سابعاً :ستيفن آر كويف ،وتضمن هذا التصنيف اآليت.
كن مبادراً وسباقاً.
أ.
ب .فكر يف املصلحة املشرتكة للطرفني.
ج .ابدأ وعينك على النهاية.
اشحذ املنشار(التجديد).
د.
ه .ابدأ ابألهم قبل املهم.
أعمـل مـع اجلماعة ( التعاضد ).
و.

ز.

تفهم اآلخرين مث اطلب منهم أن يفهموك(ستيفن2007 ،م).

اثمنًا :هريلس.
تضمن تصنيف هريلس لعادات العقل التايل:
 -6خرائط عمـليات التفكري ويتفرع عنها(:طرح التسـاؤالت ،وما وراء املعرفة أو التفكري حول التفكري ،واستـخدام
احلواس املتعددة ،العـاطفة).
 -2العصف الذهين ويتفرع عنه (:اإلبداع ،واملرونة ،وحب االستطالع ،واخلربة الواسعة).
 -3املنظمات الشكلية ويتفرع منها (:املثابرة ،والتنظ ـ ــيم ،والدقة ،والضبط)(،اجلفرى2062 ،م).

اتسعاً :يف الفكر اإلسالمي:
عادات العقل وردت يف الفكر اإلسالمي قبل وجود هذه التصنيفات السابقة بزمن كبري وتضمن تصنيف الفكر اإلسالمي
ما يلي(احلارثي2002 ،م):
/6املثابرة.
 /2الصرب.
 /3العمل جبد.
 /4التفكري أبنواعه.
 /8التأمل.
 /1احللم.
 /9التنظيم.
/8الدقة.
/7االستطالع.
/60الشكر.
/66اإلتقان ،وطرح التساؤالت واملشكالت.
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خصائص عادات العقل:
عادات العقل تتسم بعدد من اخلصائص اليت متيز من تمتلكوها ،وهذه اخلصائص هي:
القيمة :Valueوهي اختيار الفرد منط لسلوك عقلي معني من بني أمناط خمتلفة وتطبيقه العتقاده أبن
أ.
هذا النمط أكثر قيمة إنتاجية عن غريه.
ب .امليل  :Inclinationsوهي شعور الفرد ابلرغبة يف استعمال منط معني من بني أمناط سلوك ذكية
أخرى.
ج .القدرة  :Capabilityوهي امتالك الفرد للمهارات والقدرات األساسية اليت متكنه من تطبيق أمناط
السلوك الذكي املتعددة.
االلتزام أو التعهد  :Commitmentوهي مواصلة الفرد السعي للتأمل يف أداء أمناط السلوكيات
د.
العقلية وحتسني مستوى هذا األداء ابستمرار.
ه .السياسة  :Policyوهي أن جيعل الفرد عملية دمج األمناط العقلية يف مجيع املمارسات هي سياسة عامة
خاصة به وال ينبغي ختطيها أبدا.)2008،Costa&Kallick(.

اَّلفرتاضات الّيت تقوم عليها عادات العقل:
وردت( اجلفرى2062 ،م) ،وقطامي(2009م) االفرتاضات اليت تقوم عليها عادات العقل كاآليت:
 .6العقــل آلة التفكيـر ميكن تشغيلها بكفـاءة عالية.
 .2مجيعنـا منـلك العقل ونستطيع إدارتـه كما نريد.
 .3لدينا القدرة الكافية للتوجيه الذايت للعقل ،وتقييمه ذاتياً ،وإدارته ،وتعديله.
 .4ميكن تعليم عادات العقل للوصول إىل نتاجات تشغيل الذهن وإدارته.
 .8ميكن حتديد جمموعة من املهارات للوصول إىل أعلى كفاءة يف عادات العقل.
أداء
 .1نستطيـ ـ ـ ـع أن نضيف أية عادة جديـدة بتعاملنا مع العقل ،ونستطيع أن منده ابلطاقة الذهنية لنتوقع ً
أعلى.
 .9تتكون العادات العقلية نتيجة الستجابة الفرد إىل أمناط من املشكالت أو التساؤالت ،شرط أن تكون
حلول املشكالت وإجاابت التساؤالت حتتاج إىل حبث ،واستقصـاء ،وتفكري عميـق.
 .8ميكن تنظيم بعض املواقف التعليمية لتحقيق امتالك العادة ضمن مادة دراسية.
 .7جيب التأمل يف استخدام عادات العقل وسلوكياهتا املختلفة ملعرفة مدى أتثريها وحماولة تعديلها للتقـدم هبا
حنو تطبيقـات مستقبلية.
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.60ترتكز عادات العقل على النظرة التكاملية للمعرفة ،والقدرة على انتقال أثر التعليم ،فهي قابلة لالنتقال من
مادة إىل أخرى ،ومن سياق إىل آخر.

عادات العقل والتفكري:
إن عادات العقل تعين ببساطة أن التفكري فالعالقة وثيقة بينهما ميكن توضيح هذه العالقة من خالل الرسم الذي
وضعه األستاذ خالد الثمايل وبني فيه عالقة عادات العقل ابلتفكري وفقا لتصنيف كوستا وكاليك والتفكري على
النحو التايل:
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فالتفكري :هو كل ما يقوم العقل الواعي بفعله ،وهذا يشمل العمليات اإلدراكية ،واحلساب الذهين ،وتذكر
األشياء كرقم اهلاتف أو استحضار صورة معينة من املاضي وغريها ،ويشار أيضاً إىل أن التفكري هو احلوار الداخلي
املكثف واملوسع ،والذي يسمح بدمج املعلومات اليت ُيللها الدماغ(سليم2068 ،م) و(جروان2068 ،م).
فعادات العقل تعترب احملرك األساسي للتفكري.

عادات العقل والتفكري جبانيب الدماغ:
يعد التفكري اجلانيب مبثابة تفكري مرن يدور حل عوائق حل املشكلة ابحثا عن طرق جديدة للحل دون التقيد
مبسار معني كهذا الذي يفرضه التفكري العمودي من استبعاد لبقية املسارات األخرى ،بل يعمل على فتح اجملال
ملسارات وبدائل جديدة(عرفة2001 ،م) و) ،( Fernyhough 2010وهذا ما مييز عادات العقل حيث
تعمل على جانيب الدماغ األمين واأليسر ،وقد قام كال من كوستا وكاليك بتصنيف عادات العقل وف ًقا جلانيب
الدماغ كما يف الشكل التايل:

مهارات التفكري اجلانيب املرتبطة بعادات العقل أوردها(:1969،(Bono
إنتاج أفكار جديدة :حيث يؤدي التفكري اجلانيب إىل عدم احلذر من التطرق إىل أفكار جديدة ،ورغم أن
أ.
ذلك ليس ابألمر اهلني إال أنه ميكن للبعض اللجوء إليه عندما يكون التفكري العمودي غري جمد يف احلل ،ومن مث
جيد هؤالء أنفسهم أمام خيار جديد وهو إنتاج أفكار أخرى غري متعارف عليها.
ب .حل املشكالت :حيث يؤدي التفكري اجلانيب إىل شعور البعض ابلفرق بني ما ميلكونه وما يريدونه،
وابلتايل ينظرون إىل تلك املشكلة أبحد املناظري التالية :هل هي حتتاج فقط إىل معلومات وتقنيات أكثر حللها؟ أم
هل هي تتطلب إعادة ترتيب املعلومات املتوفرة مسبقا وإعادة هيكلتها؟ أم هل هي حتتاج إىل عدم التقيد ابلرتتيب
احلايل لعناصرها وابلتايل اخلروج عن هذا الرتتيب والتطرق إىل األفضل؟ ،وابلطبع لن ينجح التفكري العمودي إال يف
حل النوع األول فقط ،بينما ينجح التفكري اجلانيب يف حل النوع الثاين والثالث أيضا.
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ج .إعادة التقييم الدوري :حيث يؤدي التفكري اجلانيب إىل إعادة النظر لألشياء بصفة دورية ح ـ ـ ـ ـىت وإن كانت
تبدو غري قابلة للشك ،وابلتـ ـ ـ ـ ـايل يتم حتـ ـ ـ ـ ـ ـدي مجيع االف ـ ـ ـ ـ ـرتاضات املسبق ـ ـ ـ ـ ـة ويتم تقييمه ـ ـ ـ ـ ـا مـ ـ ـ ـ ـ ـرة اثنية ودوراي
للتأكد من جدواها.
التعامل مع االختيار اإلدراكي األول :حيث يؤدي التفكري اجلانيب إىل عدم تقبل السلوك الفطري الطبيعي
د.
الناتج عن اإلدراك األول ألبعاد املشكلة ،بل يتم التعامل مع املعلومات نفسها وتقسيمها إىل جمموعات ميكن
التعامل معها يف املراحل التالية ،وليس جمرد االكتفاء ابالختيار األول الذي يوفره السلوك الفطري لعامة الناس.
ه .احلد من االستقطاب :حيث يؤدي التفكري اجلانيب إىل التحفيز والتحريض على عدم االنصياع
للتقسيمات اليت يفرضها العقل واالستقطاب حنو أحدها مثلما يفعل أصحاب التفكري العمودي ،بل يعمل على
أال خيتار الفرد مسارا معينا مما يفرضه العقل ويسعى إىل فتح مسارات أخرى جديدة.
تشجيع التفكري بطريقة متشعبة.
و.
كيفية تضمني عادات العقل يف املقررات الدراسية.
ميكن تضمني عادات العقل يف املقررات الدراسية عن طريق التايل.
 /6وضع أنشطة للطلبة يف هناية كل درس أو حدة تعليمية تتضمن جمموعة من العادات العقلية.
 / 2الطلب من الطلبة االشرتاك يف أنشطة مجاعية يتم من خالهلا تضمني عادات العقل ،كاألنشطة اليت حتتاج إىل
حل مشكالت ،أو تفكري تباديل.
 /3تفعيل برامج دراسية تتضمن عادات العقل بشكل مقصود.
/4تفعيل األنشطة غري الصفية اليت تتضمن عادات العقل.
طرق تقومي عادات العقل:
ميكن استخدام طرق متعددة لتقومي عادات العقل ومدى توافرها لدى الطلبة ،ومنها(حسام الدين2008 ،م):
 /6املالحظة.
 /2سالمل التقدير.
 /3االختبارات أبنواعها املختلفة.
 /4االستبياانت.
 /8التقومي الذايت.
 /1األسئلة املتبادلة بني املعلم وطالبه.
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طرق تطبيق عادات العقل يف الدراسات العلمية:
ميكن تطبيق عادات العقل يف الدراسات العلمية(املاجستري ،والدكتوراه) بعده طرق ،وهي:
طرق تطبيق عادات العقل يف الدراسات العلمية(املاجستري ،والدكتوراه).

اسرتاتيجيات التعلم

اسرتاتيجيات عادات
اسرتاتيجية التعلم

النشط

العقل نفسها

بالدماغ

اسرتاتيجيات التعلم
اإللكرتونية

اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية
بأنواعها

فيما يلي شرح لكل طريقة من هذه الطرق وطريقة تطبيقها:

أوَّلً :اسرتاتيجيات عادات العقل نفسها:
فيما يلي وصف هلذه العادات ،وطرق تطبيقها يف الدراسات العلمية.
-6املثابرة( :)perseveranceوتعين االلتزام إبهناء العمل حىت يكتمل.
-2التفكري مبرونة ) :)Thinking Flexibilityقدرة الفرد على توليد البدائل ،واحللول ،والتكيف مع
املستجدات ،ومعاجلة املواقف املختلفة اليت يتعرض هلا ،وتقبل وجهات النظر املختلفة وغري املتوافقة معه.
-3التسـاؤل وطرح املشكالت( :)Questioning and posing problemsوهي قدرة الفرد على طرح
تساؤالت حول كل مشكلة تقف يف طريقه.
-4التفكري التباديل التشاركي :) participatory)،Thinking Interactively orقدرة الفرد على
تبادل األفكار واملعلومات واخلربات مع من حوله.
-8التحكـم ابلتهــور( :) Managing impulsivityالقدرة على التنبؤ مبا سوف ُيدث ،وتكوين خطة عن
العمل الذي يرغب الطالب القيام به ،حىت تتحدد األهداف بشكل جيد ،بعيداً عن أي عقبات ،أو مشكالت
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قد حتدث الحقاً.
 -1التفكـري يف التفكــري( التفكـري فـوق املعريف ) )  :)Thinking about Thinkingعملية وعي أو
معرفة الفرد ملا يقوم به من عمليات معرفية أو ذهنية ،وتشتمل هذه العمليات على التخطيط للمهمة اليت يرغب
املتعلم القيام هبا ،ومن مث مراقبة وتنفيذ وتعديل هذه العمليات أثناء العمل إلمتام هذه املهمة ابالجتاه الصحيح
واملرغوب ،وللتأكد من حتقيق األهداف املرغوبة البد من تقييم فاعلية العمليات اليت قام هبا املتعلم".
-9اإلصغاء بتفهم وتعاطف () :) Listening with understanding and Empathyتلك
املهارة اليت تستخدم من أجل فهم األمور وحفظ املعلومات املسموعة.
-8الكفاح من أجـل الـدقة(( Striving for accuracy and precision :قدرة الطالب على مراجعة
العمل الذي يقوم به أثناء أداء املهمة املكلف هبا ،للتأكد من الوصول إىل املقاييس املوضوعية واليت يستخدمها
كمعايري أو حمكات".
-7تطبيق املعـارف املاضية على أوضاع جديدة( Applying past knowledge to New
 :) Situationأبهنا تطبيق الطالب املعرفة املتعلمة يف مواقف احلياة الفعلية ،ويف جماالت خمتلفة وخاصة املواقف
اليت تقع خارج نطاق البيئة التعليمية ".وبناءً على ذلك ميكن تعريفها أبهنا قدرة األشخاص على تطبيق كل ما مر
خبرباهتم ،من جتارب على مواقف جديدة ،تتطلب منهم استدعاء اخلربات السابقة.
-60عادة مجع البياانت ابستخدام مجيع احلواس( :)Gathering data through all sensesأبهنا
اكتساب املعارف واخلربات من البيئة احمليطة حبواس منتبهة ،وربطها ومجعها يف العقل ،وإجياد حلول للمشكالت
ابستخدام احلواس ،والقيام مبالحظات ومجع بياانت ومتحيص ومعاجلة املعلومات".
-66إجيــاد الدعــابة(  :) Finding Sense of Humorأبهنا القدرة على الرتفيه عن النفس ،وامليل إىل
اهلدوء واالستقرار ،التالعب ابأللفاظ والسعادة ابكتشاف التناقض".
 _62اإلتيان ابجلديد التصور ،واالبتكار(visualization& ،Inventing New things
 :)innovationاحلاجة اليت تتولد لدى الفرد ،تتمثل يف الوصول إىل حلول جديدة غري مطروقة من قبل،
تساعده يف حل املشكالت اليت تشكل عقبة من عقبات الوصول إىل اهلدف.
 _63االستجابة بدهشة ورهبة ( " :) Responding With Wonder and Aweالقيام ابلتفكري
بدافع ذايت ،وحب االستطالع ،واالعتماد على الذات واالستقاللية.
-64املسؤولية واإلقدام على خماطرها (  :) Responsibility &Taking its Risksالقدرة على
كشف الغموض الذي ُييط مبشكلة ما ،وعادة يبدي الطالب سلوك املخاطرة حينما يشعر ابألمان وهو يقدح
زاند أفكاره ،ويقدم عالقات جديدة ،ويشارك يف أفكار أصيلة".
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-68التفكري والتواصل بوضوح ودقة ( Think and Comminuting With Clarity and
 :) precisionأبنه القدرة على التواصل بلغة واضحة وحمددة وتدعيمها للوصول إىل تفكري فعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال"،
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف إىل إن هذه العادة تركز على أمهية التواصل اللغوي الدقيق بني األفراد ،واملشاركة يف املعرفة ،أو األفكار
اليت يريد املرء إيصاهلا إىل اآلخرين.
-61االستعداد الدائم للتعلم املستمر ( :) Readiness for continuous Learningوالقدرة على
النمو والتعلم والتعديل وحتسني الذات بشكل مستمر ،فالتعليم املستمر شعار ترفعه الرتبية احلديثة اليوم(مجال،
2063م) و(.2000،(Costa& Kallick
كيفية تطبيق عادات العقل كإسرتاتيجية قائمة حبد ذاهتا يف الدراسات العلمية:
ويتم عن طريق عمل اآليت:
تقسيم طالب الفصل إىل جمموعات دراسية حبيث ال تقل كل جمموعة عن مخس طالب ،مث يبدأ املعلم بطرح
مشكلة أو موقف تعليمي على الطالب ويطلب منهم البدء يف التفكري فيه على أن تكون االسرتاتيجية املستخدمة
هي إحدى اسرتاتيجيات عادات العقل السابقة ،لنفرض أن املعلم سيقوم بتطبيق درس معني من خالل استخدم
التفكري التباديل يطلب من الطالب من خالل اجملموعات التفكري مع بعضهم البعض يف حل متارين معني على أن
يتفقوا فيما بينهم على نفس احلل أو النتيجة ،كذلك احلال ابلنسبة لعادة أو اسرتاتيجية التساؤل وطرح املشكالت
يضع املعلم الطالب يف مواقف تتطلب منهم فك أو حل مشكلة ما ،وكذلك احلال ابلنسبة لباقي العادات أو
االسرتاتيجيات.

اثنيًا :تطبيق عادات العقل من خالل بعض اَّلسرتاتيجيات.

وتمكن تطبيق عادات العقل يف الدراسات العليمة من خالل بعض اَّلسرتاتيجيات كاآليت:
أوالً :اسرتاتيجية التعلم ابلدماغ ذي اجلانبني:
وفقا لنظرية جزأي الدماغ وامليل ألحد هذين اجلزأين؛ األمين
أو األيسر ،فأن كل جانب من الدماغ مسؤول أبنواع خمتلفة
من التفكري .بألضافة إىل ذلك يقال إن الناس يفضلون جزءا
من الدماغ على األخر على سبيل املثال ،كثريا ما يكون
الشخص الذي مييل للجزء األيسر من الدماغ يفضل املواضيع
املنطقية ومييل لتحليل األمور وحتقيق أهدافه ،يف حني إن
الشخص الذي مييل للجزء األمين يفضل إن تكون األمور أكثر سهولة ومدروسة.تسمى هذه النظرية يف علم
النفس ب ” نظرية التجانب ” ،وهبذا فأن كل جزأ من الدماغ يكون مسؤول على وظائف حمدده يقوم هبا
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اإلنسان ،إما امليل للتفكري يف جزأ واحد من الدماغ فهي كالعديد من األساطري ذات الشعبية العالية حول
الدماغ .نشأت نظرية جزأي الدماغ األمين واأليسر حني قام روجر سيربي بدراسة اآلاثر النامجة عن الصرع
فأكتشف أن عملية قطع اجلزء التقين ( اهليكل املسؤول عن ربط نصفي الدماغ) يعمل على تقليل أو إزالة
التشنجات العصبية ،وأظهرت الدراسات أن الدماغ يعمل كجزء واحد يف العديد من املواضيع وال يعمل منفصال
جبزأيه ،على سبيل املثال؛أظهرت األحباث األخرية إن األشخاص اللذين لديهم قدرة عالية يف الرايضيات تتكون
عندما يعمل جزأي الدماغ معا ،واليوم تعرف علماء األعصاب إىل إن اجلانبني من الدماغ يتعاوان معا لتنفيذ
جمموعة واسعة من املهام وذلك من خالل تواصل اجلسم التقين ،ويف دراسة قام هبا ابحثون يف جامعة والية يوات
اشرتك فيها أكثر من 6000مشرتك بتحليل أدمغتهم من اجل حتديد ما إذا كانوا يفضلون استخدام جزء من
أدمغتهم على األخر ،كشفت الدراسة إن هناك نشاط أعلى يف بعض املناطق احلساسة من الدماغ إال أن جزأي
الدماغ متساوية أساسا يف متوسط نشاطهما(.موقع https://esofttag.com/wiki/brain-parts-
)right-and-left/
وظائف كل من جانيب الدماغ:

 /2الدماغ األتمن:
أ /اخليال ( أحالم اليقظة – األحالم ).
ب /األلوان ( مزج األلوان خيالنا ).
ج /اإلشكال( قدرة على تكوين األشكال اهلندسية ).
د/األحلان ( تذكر األانشيد وترتيبها داخليا ).
و/احلدس.
ه/مسؤول عن اجلزء األيسر من اجلسم.
اجلرس الصويت ،يركزون على اخلربة الداخلية(نوفل2008 ،م).
يْ /

 /1الدماغ األيسر.
أ /اللغة ( أمساء – اتريخ – حقائق – خطبة ).
ب /التفكري املنطقي ( تفكري خبوة – فهمها – االنتقال إلينا بعدها ).
ج /التفكري الرايضي( عالقة األرقام مع بعضها ).
د /التحليل.
ه /التفكري يف األسباب.
و /مسؤول عن اجلزء األمين يف اجلسم ،يركزون على اخلربة الداخلية(نوقل2008 ،م).
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كيفية تطبيق اسرتاتيجية التعلم ِبلدماغ ذي اجلانبني يف تنمية عادات العقل يف الدراسات العلمية:
ميكن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يف تنمية عادات العقل من خالل تقسيم الطالب يف الفصل الدراسي إىل
جمموعات ،وال بد من معرفة طريقة تفكري كل طالب سواء كان تفكريه يعتمد على اجلانب األمين أو األيسر ويتم
ذلك عن طريق مقياس البورت جوردن للسيطرة الدماغية .بعد ذلك يقوم الباحث أو املعلم بوضع أنشطة حتكى
جانيب الدماغ األمين واأليسر ،ومن السهولة تطبيق مثل هذه اإلسرتاتيجية وخاصة أن عادات العقل تتوزع على
جانيب الدماغ األمين واأليسر كما يف الرسم السابق ،ويتم من خالل هذه االسرتاتيجية استخدم الصور والرسوم،
والتمارين املباشرة ،وحل املشكالت والتفكري أبنواعه.

اثلثًا :اسرتاتيجيات التعلم النشط.
التعلم النشط هو تعلم قائم على جمموعة من األنشطة املختلفة ،ميارسها املتعلم وتنتج منها جمموعة من
السلوكيات ،املعتمدة على املشاركة اإلجيابية والفاعلة ،يف املوقف التعلمي والتعليمي(حسن2067 ،م)
ويتميز التعلم النشط بتعدد اسرتاتيجياته ،تمكن توضيحها من خالل الرسم البياين التايل:
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رسم شعبة اللغة اإلجنليزية مبكتب تعليم جنوب جدة
كيفية تطبيق عادات العقل من خالل اسرتاتيجيات التعلم النشط يف الدراسات العلمية:
تعترب اسرتاتيجيات التعلم النشط كافة جماالً خصباً لتطبيق عادات العقل ،وميكن أتباع اآليت لتطبيق عادات العقل
من خالل أي اسرتاتيجية من اسرتاتيجيات التعلم النشط.
 /6توزيع الطالب يف جمموعات متساوية من انحية العدد يفضل من ( )1-8طالب يف كل جمموعة.
 / 2يبدأ املعلم درسه من خالل عرض التمارين واألنشطة فمثال لو كانت االسرتاتيجية اليت سيستخدمها املعلم هي
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الكرة املتحركة يفضل أن تكون أسئلة املعلم للطالب تتطلب التفكري التباديل أو التساؤل فيما بينه بغيه الوصول
للحل املناسب.
 /3من أهم اسرتاتيجيات تطبيق عادات العقل من خالل التعلم النشط ،هي اسرتاتيجية التعليم التعاوين حيث من
املمكن للمعلم أن يستثمر وجود اجملموعات التعليمية يف تفعيل العديد من العادات العقلية.
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ابعا :اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية.
رً

وهي خريطة إبداعية متثل رؤية الطالب للمادة الدراسية والعالقات والروابط اليت يقيمها بنفسه بني أجزاء املادة،
وكذلك وسيلة انجحة من وسائل الدراسة تقوم بربط املعلومات املقروءة يف الكتب واحملاضرات بواسطة رسومات
وكلمات على شكل خريطة (عبيدات وأبومسيد2066 ،م ،ص .)239
فوائد اخلريطة الذهنيّة( :الدويكات1622 ،م) ،و(الرفاعي1662 ،م):
/6ما مييز اخلريطة الذهنية هو وجود الرسومات واأللوان والرموز فيها ،األمر الذي جيعل الدماغ يتعامل معها
بسهولة أكثر يف عمليات املعاجلة والتخزين مث االستدعاء ،مما يعين االحتفاظ ابملعلومة لفرتة أطول.
/2تزيد فرصة االستيعاب والفهم لدى املتعلم .عندما يبدأ الطالب أو املعلم بعمل اخلريطة الذهنية فإن كمي ًة من
األفكار تتولد لديهما،
/3تساعد على اإلبداع الفكري.
/4كما أهنا أسلوب جيد لتطبيق طريقة العصف الذهين ،وخاص ًة يف ربط الرموز والصور ابلكلمات اليت تعد
مفتاحاً هلذه اخلريطة.
/8تتشعب اخلريطة الذهنية بطريقة تشبه خالاي الدماغ لتسهل وصول املعلومة إىل املخ ،وهي وسيلة جيدة لربط
األفكار واملعلومات املوجودة يف ذهن املتعلم مع املعلومات اجلديدة،
 /1متكن اخلريطة الذهنية الشخص من استخدام اجلزأين األمين واأليسر من دماغه ،وبذلك تزداد القدرة على
صمم بشكلها بطريقة مشاهبة للخالاي العصبية يف الدماغ
التعلم واالستيعاب ،لذلك ت َّ
/9ومن فوائد اخلريطة الذهنية تعطي دافعي ًة للطالب للتعلم؛ ألهنا جتعل العلمية التعليمية مشوقة وغري مملة .تغطي
مجيع املعلومات املوجودة يف املادة التعليمية بطريقة شاملة وخمتصرة.
/8متكن الطالب من مراجعة املعلومات السابقة وربطها ابملفاهيم اجلديدة.
/7تراعي الفروقات الفردية بني الطالب.
/60تزيد فرصة الرتكيز واالنتباه لدى الطالب .تنمي املهارات اإلبداعية للمتعلم واملعلم ،وخترِج الطاقات الكامنة
عند كل منهما.
 /66تزيد من استيعاب املعلومات للطلبة.
 /62تزيد من فرصة التفكري اإلبداعي للطالب.
 /63استيعاب املفاهيم بسرعة ودقة وبقاء أثر العملية التعليمية لدى الطلبة.
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كيفية تنمية عادات العقل خالل تطبيق اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية.
كما هو معروف فإن اخلرائط الذهنية تساعد على تنمية عادات العقل وخاصة
أهنا تعمل على جانيب الدماغ ،وتساعد على التفكري وتنميته ،يستطيع املعلم
استثمار هذه املميزات للخرائط الذهنية عن طريق تطبيقها يف تنمية كل مهارات
التفكري وخاصة عادات العقل ،يقوم املعلم بتقسيم الطالب يف الصف إىل
جمموعات ،ويبدأ يف تنفيذ درسه على أن تتضمن اخلريطة الذهنية صورا ابإلضافة
إىل الكلمات املفتاحية والتشعب املختلفة من كل كلمة مفتاحيه أو عبارة
رئيسة ،من خالل تطبيق املعلم هلا يستطيع أن ينمى عدد من العادات
رسم
العقليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ومنها التفكري فوق املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريف واملثابرة والتفكري التباديل
(د /مجال املال)
من خالل رسم كل جمموعة للخريطة اخلاصة هبا وتبادل األفكار فيما بينهم.

إسرتاتيجيات التعلم اإللكرتونية:
تُّعرف إسرتاتيجيات التعلم اإللكرتونية أبهنا :االسرتاتيجيات العلمية القائمة على وسائل االتصال احلديثة عرب
اإلنرتنت
(عزمي2008 ،م) ،ومن أهم هذه اإلسرتاتيجيات ما يلي:
 /6احملاضرة اإللكرتونية.
/2األلعاب التعليمية اإللكرتونية.
/3التعليم املربمج اإللكرتوين.
/4التعليم التعاوين اإللكرتوين.
/8املناقشة اجلماعية اإللكرتونية.
/1العصف الذهين اإللكرتوين.
/9االكتشاف اإللكرتوين ،االكتشاف املوجة أو االستقرائي أو االستنباطي.
 /8حل املشكالت بطريقة اإللكرتونية.
/7واحملاكاة اإللكرتونية.
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أمهية التعليم اإللكرتوين:
 /6قلة التكلفة.
 /2يستهدف املتعلم يف أي مكان وزمان يتجاوز حدود الزمان واملكان.
 /3تقليل عدد املعلمني حيث يتمكن معلم واحد من تعليم عدد كبري من الطلبة.
كيفية تطبيق اسرتاتيجيات التعلم اإللكرتوين يف تنمية عادات العقل.
ميكن استثمار التكنولوجيا يف تنمية العديد من العادات العقلية ،نظر ملا يتوافر فيها من عنصر التشويق
واالستخدام املتعدد للصور والتأثريات الصوتية والتقنية ،واجلو املالئم للتعليم ،فعندما يعتمد املعلم يف أثناء شرح
دروسه هلذه املميزات للتعليم اإللكرتوين يستطيع تنمية العديد من العادات العقلية.
موجزا لكيفية تطبيق عادات العقل يف الدراسات العلمية املاجستري والدكتوراه ،فيما يلي
ما سبق كان شرح ً

توضيح ألمهية تطبيق اَّلسرتاتيجيات يف علمية التعليمية(خليفة1662،م).
/6تساعد الطلبة على استيعاب املادة العلمية.
/2تبسيط املعلومات.
/3قدرهتا على تيسري التعلم وتنظيمه.
/4توظيف كل مصادر التعلم املتوافرة يف بيئة التعلم.
/8تشتمل على خطوات تتضمن األنشطة التعليمية-التعلمية ،ومصادر التعلم املتاحة ،والوقت الالزم ألحناز التعلم.
/1حتقق أهداف التعلم أبقل وقت وجهد.
/9تراعي اخلصائص النمائية للمتعلمني.
/8تراعي املبادئ النفسية والرتبوية لعملية التعلم.
/7توفر للمتعلمني الدافعية ،واألمن ،والثقة ابلنفس ،وفرص النجاح يف مهمات التعلم.
/60تستثمر إمكاانت املتعلمني إىل أقصى درجة ممكنة.
/66تنمي مهارات البحث والتفكري ضمن املادة التعليمية.
/62تنمي مهارات التفكري أبنواعه املختلفة لدى املتعلمني.
/63تنمي اجلوانب االنفعالية والقيمة لدى املتعلمني.
/64تنمي اجلوانب املهارية لدى املتعلمني.
/68تتصف ابملرونة حبيث أتخذ كل متغريات بيئة التعلم بعني االعتبار.
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