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 :ملخص الدراسة

في تنمية بعض عادات  اإللكتروني اإلنجازهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ملف 

معلمات الصفوف )ة لدى طالبات قسم المناهج وطرق التدريس األكاديميالعقل ومفهوم الذات 

وقد اعتمدت الباحثة  ،هـ 6341/6341نوره للعام الدراسي جامعة األميرة  بكلية التربية( االولية

 43على المنهج التجريبي القائم على التصميم شبه التجريبي، وقد طبقت الدراسة على عينة قوامها 

 : وقد خلصت النتائج إلىطالبة من طالبات المستوى السادس، 

 بطة والمجموعة التجريبية في عادات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضا

على مستوى عادات  اإللكتروني اإلنجازالعقل لصالح المجموعة التجريبية و حجم تأثير ملف 

 %.4.54العقل لدى الطالبات 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في مستوى فهم

على مستوى  اإللكتروني اإلنجازتجريبية وحجم تأثير ملف لصالح المجموعة ال األكاديميالذات 

 . %3354لدى الطالبات  األكاديميفهم الذات 

Abstract 

aimed at the study to identify the impact of the file of the electronic 

achievement in developing habits of mind the concept of self-reliance and 

Swedish of the female Faculty of Education (parameters primary grades) 

has adopted the researcher curriculum experimental approach based on the 

design of the pilot peninsula because the current study seeks to identify the 

impact of achievement file email on the development of mental habits and 

the concept of self-reliance and the academic community، have been 

applied to the study on the easy of 84 students of female students in the 

sixth grade of the Faculty of Education at the University of princess Norah 

in the academic year 6341/6341،  was the division of the sample to two sets 

a female calculated their faithfulness before the application on the two sets 

of study and have concluded the results to 

 there are differences of statistical significance between the group and 

the officer of the Pilot Group in the habits of mind in favor of the Pilot 

Group and the size of the impact of the file of the electronic achievement 

on the level of the habits of mind to female students، 85.3%،  

there are differences of statistical significance between the group and 

the officer of the Pilot Group and the level of understanding of the 

academic self-reliance for the benefit of the Pilot Group and the size of the 

impact of the file of the electronic achievement on the level of 

understanding of the academic self-reliance to female students 94.3%. 
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 :مقدمة الدراسة
إن توظيف المستحدثات التكنولوجية في برامج إعداد المعلم قد أصبح مطلباً ملحاً له، فقد 

خاصة باعتباره قوة  برامج إعداد المعلموضعت بصمات واضحة على منظومة التعليم عامة، وعلى 

، 11المال، ) يصعب إيقافها، تؤثر بالسلب أو اإليجاب في كل جانب من جوانب العملية التعليمية

2002.) 

في التعليم ازدياداً مطرداً في الميدان  اإللكتروني اإلنجازملف  استخدامولقد ازدادت أهمية 

ويعزز النمو المهني لديه، فهو ، علم ويشجعه على التفكيرالتربوي، كونه يوثق األداء التعليمي للم

، 414قطيط، . )يتيح الفرصة له للرجوع إلى ما مر به من خبرات، وبالتالي يمده بالتغذية الراجعة

2003) 

على متابعة أعمال الطالب المعلم ضمن معايير  اإللكتروني اإلنجازويساعد توظيف ملف 

ل من قبل المشرفين وإعطاء التغذية الراجعة له حسب ما يحتويه محددة مسبقاً وتقويم هذه األعما

ملف إنجازه من تقارير أو تحضير لمادة علمية أو أنشطة أو الوسائل التعليمية التي يستعين بها في 

تستخدمه الكثير من الجامعات  اإلنجازإلخ، حيث يعد تطوَرا واضَحا لملف ... شرح المادة العلمية

مدارس في العالم كأداة لتقويم التدريس، حتى أنه أصبح عنصراً رئيسياً ضمن وكليات التربية وال

 National Board forالخطوات التي تستخدمها الهيئة الدولية لمعايير مهنة التدريس

Professional Teaching Standards(NBPTS) 

، لعاليالمنظمة األمريكية للتعليم ا  The American Association of Higherكما ترى 

حيث إن إعداد المعلم ، يستخدم كأداة لتحسين التدريس في كليات التربية اإللكترونيأن الملف 

بأساليب حديثة يعد استثماراً بشرياً فعاالً، ليس في مجال التربية فحسب بل تنعكس آثاره على 

دون التغيير في مختلف مجاالت الحياة، حيث إن من يتعامل معه في العملية التعليمية هم الذين سيقو

 (2060: 43الرنتيسي، .) المستقبل لهذه المجاالت

صفتان متالزمتان هما االنتقائية والتأمل، فهو  اإللكتروني اإلنجازإن أهم ما يميز ملف 

يتطلب من الطالب أن يكون انتقائياً في اختيار وثائقه مركزاً على النوع ال على الكم، كما يتطلب 

والتفكير الذي يعكس أرائه الخاصة فيما مر به من تجارب وخبرات كي العقل  استخداممنه تبني 

 (41، .200محمد، ). يطور من أدائه

مهاراته العقلية العليا  ستخدامفي كل أنشطة الحياة ؛ال عند الفرد داعم له و تعد عادات العقل

. وأسرعهالحل مشكالته بأبسط طريقة  األكاديميبصفة مستمرة ؛ ليمارس التفكير وضبط الذات 

 (1.52001نوفل، )

إلى إن العادة هي نمط غير واع في أغلب األحيان من السلوك ( كوستا وكاليكا)ويشير

فإنها تؤسس في العقل، وإن عادات العقل هي نمط من  المكتسب من خالل عملية التكرار، ومن ثم

 ( 2352000كوستا وكاليكا، . )األداءات الذكية للفرد تقوده إلى أفعال إنتاجية

فالمتعلمون يطورون استراتجياتهم المعرفية ويحسنونها، ويكونون عاداتهم العقلية المرتبطة 

بمهارات التفكير العليا عندما يوضعون في مواقف تجبرهم على طرح التساؤالت واالستجابة 

فإنهم  اإلنجازللتحديات والبحث عن الحلول للمشكالت، فعندما يكلفون بذلك ويتحملون مسؤلية 

عندها تتحسن ، برون هذا اعتراف لهم بالذكاء والقدرات العقلية الكافية إلنجاز ماكلفوا بإنجازهيعت

 (2002، 20الحارثي، ). نظرتهم لذواتهم

والذات ليست وحدة بسيطة وانما هو تشكيل متطور يحوي عدد من االتجاهات، ويلعب مفهوم 

 وعلى كل من التعلم، دراكية،على العمليات اإل، والذات دوراً كبيراً في تأثيره على االتساق االنساني

 (2001، 2.3فرح، )والتوافق الدراسي 

صوره يكونها الشخص عن نفسه طيلة حياته ويقدم مفهوم الذات  األكاديميومفهوم الذات 

يتطور من خالل تقويم الخبرات والتفاعالت  األكاديميرؤية وتصور مركب عن الذات  األكاديمي
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بعاد المهمة في الشخصية ويعد هذا المفهوم من األ (41، ص.200غانم، )االجتماعية للفرد

لديها فكرة عن نفسها  تيال فالطالبة ،التي تلعب دوراً كبيراً في توجيه السلوك وتحديده ،نسانيةاإل

 (26، ص.200 ،المومني)لى التصرف تبعاً لهذه الفكرة ة تميل إومجد ةبأنها ذكي

 (34، ص2060عالونة وحمد، )العام الى بعدين هما األكاديميوينقسم مفهوم الذات 

في  األكاديميمثل مفهوم الذات  ويمكن تقسيمه الى مجال المادة الدراسية،: األكاديميالذات 

 .ثم في مجاالت محدده في المادة الدراسية اللغة العربية،

مه الى ويمكن تقسيمه الى مفاهيم ذات اجتماعية وجسمية ثم تقسي، األكاديميالذات غير 

 . األكاديميجوانب محددة بطريقة تشبه تقسيم مفهوم الذات 

حيث يؤثر في  ،أهمية خاصة في تشكيل سلوك المتعلم األكاديميوبذلك يتخذ مفهوم الذات 

، 2000كوستا وكاليكا، )ويؤكد  PP226 ،2005، (Dicka)، والمثابرة اإلنجازتوقعات النجاح، و

 استخدامدوات البصرية واأل استخدامقق عندما يجمع الطالببين أن احد اهم اهداف التعليم يتح( 4.

عادات العقل ليفكروا بصورة أعمق فإنهم يرون أفكارهم وهي تتوسع، وبالتالي تتحسن نظراتهم 

لتقييم سلوك  فعاالً  اإلنجازذ يعتبر ملف إ ،اإلنجازدوات البصرية ملف ومن األ لذواتهم كمتعلمين،

لملف ( Glloway ،j2002)ويشير . بالمحتوى ةوالمفاهيم المتضمن وتذكر المعلومات المتعلم،

على أنه مجموعة من أعمال وانعكاسات المتعلم التي تظهر نموه على مدار  اإللكتروني اإلنجاز

ه هي جعل المتعلم استخدامالعملية التعليمية تخزن في أشكال الكترونية والفكرة األساسية وراء 

ة جزء من عملية التعلم وليست اإللكتروني اإلنجازر من المنتج فملفات يركز على عملية التعلم أكث

 .نتيجة له

 أهداف على تحقيق والقادرين األكفاء المعلمين توفير في المجتمع حاجات تلبية وراء وسعياً 

 في زيادةً  يتطلب، متعددة جوانب في متكامالً  شامالً  إعداداً  النشء إعداد في المتمثلة التربية،

 ما وكل التعليمية الخبرات واألساليب لتقدم وأثناءها الخدمة قبل المعلمين إعداد ببرامج ماالهتما

 التطورات متطلبات ومع هذه األدوار، مع تتناسب خاصة نوعية وأخرى عامة كفاءات المعلم يكسب

 ىعل المعلم إعداد عملية إلى النظر كلذلك ويتطلب ومصادره، ومحتواه التعليم أهداف في الحديثة

 (6333، 424حسانين، )الكلية من بتخرجه تتوقف ال مستمرة عملية أنها

 في كانت كما التالميذ إلى المعرفة نقل على تقتصر ميكانيكية عملية تعد لم المعلم فمهنة

عنصراً  وجعلهم التالميذ بقدرات االرتقاء إلى تهدف شاملة تربوية عملية أصبحت بل السابق،

 إعداد المعلم وطرق ببرامج االهتمام فإن لذا فقط، تلقيها وليس المعرفة ءورا للسعي نشطاً، فاعالً،

، 13، المال)التعليمية  العملية نجاح لضمان الضرورية األمور من تعد أثناءها أو الخدمة قبل

2002) 

 جميع في مستمر باهتمام العصر ولمقتضيات المهنة لمطالب وتهيئته المعلم إعداد حظي وقد

 العملية التربوية، في القيادي دوره وله التعليمية، العملية في األساس حجر فالمعلم. ةالتعليمي النظم

 داخل الصفوف التربوية والخبرات بالمهارات يزودهم والذي العلمية المعرفة مصدر فهو

 (2009 :233أبودلبوح، )وخارجها

ن في مجال بضرورة لفت انتباه العاملي( 2062، ابو مطلق)وفي هذا الصدد توصي دراسة 

لى ضرورة إوالمعاهد المختلفة  عداد المعلم من أعضاء هيئة التدريس في الكليات الجامعية،إ

 وتدريبهم للقيام بالدور المنتظر منهم في المستقبل بعد التخرج، اإللكتروني اإلنجازملف  استخدام

 ات العقل،على ضرورة أن يفهم المعلمون بعمق معنى عاد(  Campbell ،2006 ،p3)كما يؤكد 

 ،والممارسات الخاصة بهذة العادات بحيث يمكنهم ذلك من غرس تلك العادات في سلوك طالبهم

 .والحكم على مدى ممارستهم لها ومن ثم تقييم هذه العادات،

وباألضافة الى ماسبق فقد الحظت الباحثة من خالل عملها في مجال التدريس الجامعي أن 

 استخدامواالحتفاظ بها أطول فترة ممكنة دون االهتمام ب مات،تدريس المقررات يركز على المعلو
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 لدى الطالبات، األكاديميوتنمية مفهوم الذات ، وأساليب تدريس تعني بتنمية عادات العقل، طرق

في تنمية عادات  اإللكتروني اإلنجازأي دراسة تقصت أثر ملف  -على حد علم الباحثة–كما اليوجد 

 .لدى طالبات كلية التربية بجامعة االميرة نوره ديمياألكاالعقل ومفهوم الذات 

 : مشكلة الدراسة
في تنمية بعض عادات العقل  اإللكتروني اإلنجازتتحدد مشكلة الدراسة في تقصي أثر ملف  

عند طالبات كلية التربية من خالل تدريس مقرر استراتيجيات تدريس  األكاديميومفهوم الذات 

 .423العلوم منهج 

 : ن مشكلة الدراسة التساؤالت التاليةوتنبثق م

 : التساؤل الرئيسى األول

على تنمية عادات العقل لدى طالبات كلية  اإللكتروني اإلنجازهل يوجد تأثير معنوى لملف  .6

 . (معلمات الصفوف األولية)التربية 

 :ويتفرع منه التساؤالت الفرعية التالية

على تنمية التفكير التبادلى لدى طالبات كلية  لكترونياإل اإلنجازهل يوجد تأثير معنوى لملف  .6

 . (معلمات الصفوف األولية)التربية 

على تنمية المثابرة لدى طالبات كلية التربية  اإللكتروني اإلنجازهل يوجد تأثير معنوى لملف  .2

 . (معلمات الصفوف األولية)

ة المرونة لدى طالبات كلية التربية على تنمي اإللكتروني اإلنجازهل يوجد تأثير معنوى لملف  .4

 . (معلمات الصفوف األولية)

  :التساؤل الرئيسى الثانى

لدى  األكاديمىعلى تنمية مفهوم الذات  اإللكتروني اإلنجازهل يوجد تأثير معنوى لملف  .2

 . (معلمات الصفوف األولية)طالبات كلية التربية 

 :ويتفرع منه التساؤالت الفرعية التالية

على تنمية التخطيط لدى طالبات كلية  اإللكتروني اإلنجازل يوجد تأثير معنوى لملف ه .6

 (.معلمات الصفوف األولية)التربية 

على تنمية المراقبة والتحكم لدى طالبات  اإللكتروني اإلنجازهل يوجد تأثير معنوى لملف  .2

 (.معلمات الصفوف األولية)كلية التربية 

على تنمية التقييم لدى طالبات كلية التربية  اإللكتروني اإلنجازلملف هل يوجد تأثير معنوى  .4

 (.معلمات الصفوف األولية)

 :أهمية الدراسة

 :يمكن أن تسهم الدراسة الحالية فيما يأتي

 . مسايرة االتجاهات العالمية الحديثة باالهتمام بعادات العقل- 

 . ت العقل وتضمينها في المقرراتتفيد أعضاء هيئة التدريس في االهتمام بتنمية عادا- 

يمكون أن يسوتفيد منوه المختصوين  األكواديميتقديم مقياس لكل من عادات العقل ومفهووم الوذات - 

 .والخبراء في الميدان التربوي

لتقيوويم  اإللكترونووي اإلنجووازقود تسووهم هووذه الدراسوة فووي تقووديم الفائوودة ل كواديميين فووي توظيووف ملوف  -

 .تقييماً حقيقياً  الطالب في مختلف المواد

قد تسهم هذه الدراسة في تقديم الفائودة للطوالب فوي تفريود التعلويم وتنميوة المهوارات المختلفوة حسوب  -

 .طبيعة المادة واهتمامات الطالب، وتعزيز التقييم الذاتي بمعرفة نقاط القوة والضعف لديهم

ه استخدامو اإللكتروني نجازاإلملف  استخدامقد تفتح مجال أمام دراسات أخرى ذات عالقة بهدف  -

 .كمعيار الختيار المعلمين لمهنة التدريس
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 :فروض الدراسة
بوووين متوسوووطى أداء ( .050 ≥)ال توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية عنووود مسوووتوى داللوووة  .6

طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فوى التطبيوق البعودى فوى مسوتوى التفكيور 

 . لتجريبيةالتبادلى لصالح المجموعة ا

بووين متوسووطى أداء ( .050 ≥)ال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى داللووة .2 .2

طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعودى فوى مسوتوى المثوابرة 

 .لصالح المجموعة التجريبية

سووطى أداء بووين متو( .050 ≥)ال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى داللووة .4 .4

طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فوى مسوتوى المرونوة 

 .لصالح المجموعة التجريبية

بووين متوسووطى أداء ( .050 ≥)ال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى داللووة .3 .3

وى عوادات طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فوى التطبيوق البعودى فوى مسوت

 . العقل لصالح المجموعة التجريبية

بوووين متوسوووطى أداء ( .050 ≥)ال توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية عنووود مسوووتوى داللوووة  ..

طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى مستوى التخطويط 

 .لصالح المجموعة التجريبية

بوووين متوسوووطى أداء ( .050 ≥)توى داللوووة ال توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية عنووود مسووو .1

طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فوى مسوتوى المراقبوة 

 . والتحكم لصالح المجموعة التجريبية

بوووين متوسوووطى أداء ( .050 ≥)ال توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية عنووود مسوووتوى داللوووة  .1

التجريبيوة فوى التطبيوق البعودى فوى مسوتوى التقيويم طالبات المجموعة الضابطة والمجموعوة 

 . لصالح المجموعة التجريبية

بوووين متوسوووطى أداء ( .050 ≥)ال توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية عنووود مسوووتوى داللوووة  .4

طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فوى التطبيوق البعودى فوى مسوتوى فهمهون 

 . ريبيةلصالح المجموعة التج األكاديمىللذات 

 :حدود الدراسة
هووذه الدراسووة حووددت بعوودد موون المحووددات المتمثلووة فووى المحووددات الموضوووعية والمحووددات 

 : المكانية والمحددات الزمنية وذلك على النحو التالى

التفكيوور )وتووأثيره علووى تنميووة العووادات العقليووة  اإللكترونووي اإلنجووازملووف  :الحوودود الموضوووعية .6

لوودى ( التخطوويط، المراقبووة والووتحكم، التقيوويم)األكوواديمىومفهوووم الووذات ( لمرونووهالتبووادلى، المثووابرة، ا

 . (معلمات الصفوف األولية)طالبات كلية التربية 

معلمووات )مجموعووة موون طالبووات كليووة التربيووة بجامعووة االميوورة نوووره  :الحوودود المكانيووة والبشوورية .2

 المستوى السادس( الصفوف األولية

 .هـ6341/ه6341عام الدراسى ال :الحدود الزمنية .4

 : مصطلحات الدراسة
 :اإللكتروني اإلنجازملف 

تجميوووع شوووامل لكووول أداءات الطالوووب المعلوووم وقدراتوووه " يعرفوووه كووول مووون راشووود ومحموووود بأنوووه

وعالقاته، لذا فإن هذه المحفظة تعد توثيقاً حقيقيواً لكافوة إنجازاتوه إلوى حود كبيور، مموا يزيود مون تعوود 

تقريره، األمور الوذي يموده بعزيموة قويوة ودافعيوة أداء نابعوة مون ذاتوه، ويصوبح الطالب المعلم بصدق 

راشوود، محمووود، ) "قووادراً علووى تقووويم نفسووه تقويموواً ذاتيوواً يووؤدي إلووى تحسووين أدائووه وتصووحيح مسوواره

632:2004) 
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ويتم تجميع  ،ويعرف بأنه سجل للتعلم يركز على اعمال الطلبة وتأمالتهم الفكرية عن أعمالهم

بووو مطلووق، أ)ئج الجوهريووة واألساسووية للووتعلم ه موون قبوول الطالبووات ليشووير الووى التقوودم نحووو النتووامحتوووا

2062) 

   :على أنه اإللكتروني اإلنجازويمكن تعريف ملف 

سووووجل أو حافظووووة لتجميووووع أفضوووول األعمووووال المميووووزة للطالبووووة معلمووووة العلوووووم موووون دروس "

، وتختلووف مكونووات 421يس العلوووم ومحاضوورات ومشوواريع وتمووارين، فووي مقوورر اسووتراتيجيات توودر

الملف من طالبة ألخرى حسب فلسفتها التربوية في تنظيم الملوف، ويعتمود فوي عوره هوذه األعموال 

علووى الوسووائط المتعووددة موون صوووت ونووص ومقوواطع فيووديو وصووور ثابتووة ورسوووم بيانيووة وعووروه 

ن نشووره علووى شووبكة وصووالت إلكترونيووة، ويمكوو اسووتخدامتقديميووة، ويووتم التنقوول بووين مكونووات الملووف ب

 . اإلنترنت

 :عادات العقل

بأنها تركيبة من الكثير من ( costa&qarmston ،1998)يعرفها كوستا وجارستون 

وتعني تفضيل نمط من السلوك . المهارات والمواقف والتلميحات والتجارب الماضية والميول

 .وقت معينه في استخدامالفكري على غيره، وصنع اختيارات حول أي األنماط ينبغي 

كما تتضمن التلميحات السياقية إلى موقف ما؛ مما يوحي بأن هذا الظرف هو الوقت المناسب 

 ستخداموهذه العادات تتطلب مستوى عاليًا من المهارة ال. هذا النمط مفيًدا استخدامالذي يكون فيه 

السلوك تدعو إلى لهذا  استخداموهي في نهاية كل . السلوك بصورة فعالة لتنفيذه والمحافظة عليه

قطامي، وعمور، ) .وتقويمه وتعديله، و التقدم به نحو التطبيقات المستقبلية ستخدامالتأمل في هذا اال

200..) 

منظومة من األنماط السلوكية تولّد عند الطالبات : والمقصود بعادات العقل في هذه الدراسة

 : وتشتمل على، بحيث تقودها إلى ممارسات عملية منتجة 

 .ابرة، والتفكير بمرونة، والتفكير التبادلي،المث

 Academic Self - Concept: األكاديميمفهوم الذات 

عن ذاتها من خالل مقارنة نفسها  تكوين معرفي منظم للتقييمات المتحصلة لدى الطالبات

 (3.، ص2060عالوة وحمد، )ة األكاديميبأقرانها في نفس العمر والصف من الناحية 

اتجاهات التلميذ وتقييمه لنفسه )بأنه  األكاديمي، مفهوم الذات (1002)طى ويعرف عبدالمع

 : ة والعامة ويتضمــن هذا التعريف بعدين همااألكاديميمن الناحية 

وتعنى اتجاه التلميذ وتقييمه لنفسه من ناحية إمكانية تغير ما يشاء  :الكفاءة العامة: أوالً 

ووسيلته فى تحقيق تلك األعمال باإلضافة الى ثقته فى  وتحقيق آماله ورضاه عن نفسه وعن أعماله

 .صحة أهدافه

وتعنى اتجاه التلميذ وتقييمه لنفسه من ناحية مستواه الجامعي  :الكفاءة المعرفية: ثانياً 

 (.33 -34 :1002عبد المعطى، ) .واالحتفاظ بمعلوماته 

راسته داخل الجامعة ومدى بأنها فكرة الفرد ومفهوم د األكاديميويمكن تعريف مفهوم الذات 

تفهمه إلمكاناته العقلية من حيث قدرته على إستذكار دروسه وقدرته على اإلستيعاب ومدى شعوره 

 ( التخطيط، المراقبة والتحكم، التقييم) بأهميته من ناحية

 :372ستراتيجيات تدريس العلوم نهج ا
صفوف أولية بقسم يرمز إلى مقرر يدرس في المستوى السادس لطالبات مسار معلمة 

 . المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة االميرة نورة، وليس له متطلب سابق أو متزامن
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 :أدبيات الدراسة

 :(كوستا وكاليكا)وفقًا لتصنيف  عادات العقل

 : persistingالمثابرة

ى وعدم االستسالم حت وهي مزاولة المهمات التعليمية الصعبة، واإلصرار على أدائها،

أن النجاح مرتبط باألفعال، " Conrad Hiltonوكما ذكر . الوصول إلى الهدف المراد تحقيقه

كوستا ) "فاألشخاص الناجحون يستمرون في الحركة، فأحياناً يخطئون، ولكنهم ال يستسلمون

 (2، 2004وكاليكا، 

عني إيجاد الحل كما أن المثابرة تعني إيجاد حلواًل متعددة لحل مشكلة واحدة، بمعنى أنها ال ت

الصحيح فحسب، بل تعني أن اصطدامك بعائق ما، إلماح لك كي تجرب شيئًا آخًرا، فاستسالم 

بعضهن مبكًرا أمام بعض المشكالت ليس إال دلياًل على افتقارهم إلى اإلستراتيجيات مختلفة لحل 

 (2000، 21كوستا وكاليكا، . )المشكالت

 :Thinking Flexibilityالتفكير بمرونة - 7

يتوجب علينا أن نغير منظورنا، وأن نرى األشياء من وجهة النظر األخرى، فإننا نعزز عادة 

فتفكير التركيز الكلي يعني رؤية الصورة الكبيرة، وتفكير التركيز الجزئي يعني  التفكير بمرونة

لى التراجع إلى إيجاد التفاصيل، أما تفكير التركيز التراجعي فيعني البدء من نقطة النهاية، والعمل ع

 (2000، 23كوستا وكاليكا، . )الوراء نحو نقطة البداية

 Thinking Interdependentlyالتفكير التبادلي - 2

ويعني توفير بيئة صالحة للتعلم من خالل عالقات متعاونة ومنظمة، ويصعب على التالميذ  

فة والمحبة، وإذا أراد مهارات التفكيرفي جو تسوده األل استخدامالتعامل بعضهم مع بعض دون 

 : المعلمون التأكد من أن الطالب يمارسون اعتماًدا متباداًل إيجابيًا فعليهم اآلتي

 . بناء مهمات علمية تعاونية وتبادلية •

 . تمثل شعار ننجح مًعا •

أهمية اكتساب العادات العقلية للطالبات المعلمات حتى يتمكن من نقل هذه الخبرات مستقباًل 

 :اتهن وذلك من خالل اآلتيإلى طالب

 . الممارسة العملية لعادات العقل بشكل عملي في أثناء التعلم -

 .تعديل العادات غير المنتجة مساعدة المتعلمين على -

 .اكتساب العادات العقلية المنتجة في الحياة والتعلم -

 .اكتساب مهارات التخطيط بدقة في ضوء المهمة المكلف بها -

 (2001، .3سعيد، ) .ية الخلقية التي تدعم التفكير وتشجعهاكتساب الترب -

 :كما أن هناك عدًدا من المداخل التي يمكن تنمية عادات العقل بها ومنها

 : ةاألكاديميالمشكالت - 2

عبارة عن مواقف ومشكالت منظمة ومخطط لها بدقة، وعادة يواجهها الطالب في  :وهي

 (..200عمور، . )د بالمشكالت األلغاز واألسئلةمواقف النحو والرياضيات والعلوم ونقص

 : حلقات األدب- 7

عبارة عن مجموعات نقاش صغيرة ومؤقتة اختار أعضاؤها أن يقرؤوا نفس القصة،  :وهي

والمجموعة هي التي تقرر أي جزء من النص سيقرأ، . أو القصيدة الشعرية، أو المقالة، أو الكتاب

ع انغماسهم في القراءة يعد األعضاء أنفسهم لتنفيذ مسؤوليات وم. إما داخل االجتماع وإما خارجه

معينة خالل جلسة النقاش القادمة، فيأتي كل منهم إلى المجموعة مصطحبًا معه الملحوظات الالزمة 

 (.3.52004كوستا وكاليكا، ). للمساعدة على أداء ذلك العمل المعين
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 : أهداف الطالب وميوله وحاجاته- 2

لية التي يمتلكها الفرد ليست كافية لممارسة العادات العقلية بل من الضروري إن القدرات العق

الحياة التي يمر بها، مهما  هذه القدرات في جميع أنشطة استخدامأن يمتلك اإلرادة والميل إلى 

، 43سعيد، .) اختلف شكل هذه األنشطة وفقا لمعايير ثابتة يفعلها الفرد دون عناء، وتصبح لديه عادة

2001.) 

 : البروتفوليو استخدام- 3

وهو عبارة عن مجموعة متطورة من األفكار المختارة والمنتظمة بدقة، وأهداف وإنجازات 

 محبوكة بخيوط التفكير التأملي، والتقويم الذاتي، وهو مرآة تعرف بالمتعلم، وبماذا يفعل، ولماذا

اب؟ وكيف يخطط للوصول إلى ؟ وأين يريد الذهيفعل، كما يحدد أين كان المتعلم؟ وأين أصبح

  (Eyseel ،2002 ،68) مبتغاه 

 :عادات العقل في المنهج

 : النواتج التعليمية من خالل اآلتي ينبغي أن يركز المعلم في

 . األهداف-6 

 . المحتوى-2 

 .األنشطة-4 

 .العمليات -3 

 :من خالل المنهج أهمية تنمية عادات العقل

لى عادات العقل، وتصميمها على سد الفجوة بين واضعي تعمل المناهج القائم تنظيمها ع 

المنهج والمستخدم له، فتلك المناهج تتيح للطالب الفرصة ليخطو قدًما نحو اإلبداع واالبتكار 

والتجريب، كما تمنحه فرصةتعرف النتيجة النهائية العملية للنظريات المدروسة، وتشجع البدايات 

 Goldenberg، June. )الحاالت الخاصة لتجارب وتعرفات واختبارالخاطئة والحسابات واال

Mark ،1996 ،385) 

وتتوافر عند المعلمين الفرصة لجعل عادات العقل جزًءا مهًما من عمل الصف عندما 

أو يصممون الدروس، ويكون اكتساب عادات العقل في أفضل حاالته  يشكلون الوحدات الدراسية،

 (.2004، 34، كوستا وكاليكا) عندما تدمج كجزء من العملية الصفية،

الدراسات التربوية الحديثة  وتعد عادات العقل من المتغيرات التربوية المهمة التي تركز فيها

في العالم كله اليوم لما لها من أهمية بالنسبة للمتعلم؛ خصوًصا إذا كان هذا المتعلم ستناط به مهمة 

 . التدريس

لعقل في العملية التربوية، دراسة جولدنبرج ومن الدراسات التي أكدت أهمية عادات ا

(Goldenberg 1996 ) التي هدفت إلى معرفة أثر إستراتيجيات الحفز الذهني، وحل المشكالت

المجموعة : اإلبداعي، وعادات العقل في تنظيم المنهج وطبق الباحث دراسته على ثالث مجموعات

طالبًا وطالبةً، ودرست ( 41)ادها األولى درست بإستراتيجية الحفز الذهني وكان عدد أفر

طالبًا وطالبةً،في ( 44)المجموعة الثانية بإستراتيجية حل المشكالت اإلبداعي وكان عدد أفرادها 

، طالبًا وطالبةً ( 46)حين درست المجموعة الثالثة بإستراتيجية عادات العقل وكان عدد أفرادها 

استناًدا إلى -وتوصلت الدراسة. أسبوعيًا حصص (ثالث)بمعدل ( ستة أسابيع)واستغرقت التجربة 

إلى فاعلية اإلستراتيجيات الثالث في حفز الطلبة تجاه -ات التي أعدت لهذا الغرهختبارنتائج اال

تنظيم المنهج، وأعطت الدراسة شرًحا ألسلوب تعلم الرياضيات تشتمل على طرق خاصة للتفكير 

المنهج، وتقديم المساعدة مباشرة الكتساب الجاد، وإعطاء األولوية ل سس الضرورية لتنظيم 

 .الحقائق ومهارات التفكير في حقل تنظيم المحتوى
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عدًدا من التجارب التي قام المعلمون والمعلمات بها ( 2، 2004وكاليكا، كوستا،)وقد أورد 

أكدت  وجميعها( Camell ،2006)، ودراسة (Lowrance ،2008)منها دراسة  في مدارسهم،

 . دات العقل، وضرورة تضمينها في البرنامج الدراسيعلى أهمية عا

نظرية كوستا )إلى معرفة أثر برنامج قائم على عادات العقل وفق ( .200)وهدفت دراسة الرابغي 

عند طلبة الصف األول الثانوي بالسعودية، وتكونت عينة الدراسة من  اإلنجازفي دافعية ( للتفكير

برنامج عادات العقل، والثانية ضابطة لم تخضع ألي األولى تجريبية، وتخضع ل :مجموعتين

طالًبا،وأعد الباحث ( 41)واختيرت المجموعتان عشوائيًا، وبلغ عدد طالب كل مجموعة . برنامج

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس . اإلنجازمقياًسا مقننًا لدافعية 

 .المجموعة التجريبية عدي لمصلحةالب ختبارفي تطبيق اال اإلنجازدافعية 

البرنامج التدريبي القائم على  استخدامإلى معرفة أثر ( .200)هدفت دراسة عمور  كما

عند طلبة الصف ( الطالقة، والمرونة، واألصالة)عادات العقل في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي 

إحداهما  :موعتين تجريبيتين، وتكونت العينة من مج(األردن)السادس في تربية عمان الثانية 

. طالبًا وطالبة( 40)للذكور، واألخرى لإلناث،وبلغ عدد كل من المجموعة الضابطة والتجريبية 

. أسبوًعا( ثالثة عشر)واستغرق تطبيقه  وطبق البرنامج على المجموعتين التجريبيتين،

الطالقة )داعي الثالث وأظهرتنتائج الدراسة وجود أثر للبرنامج في تنمية مهارات التفكير اإلب

   (.والمرونة واألصالة

ومن المناهج التي تبنت عادات العقل المنهج الوطني البريطاني حيث أكد على ضرورة  

حب االستطالع، واحترام األدلة، وإدارة التسامح، والتفكير التبادلي، :) تنمية العادات العقلية التالية

 ( والتعاون مع اآلخرينواالنفتاح العقلي، والحس البيئي السليم، 

(National Curriculum ،2005.) 

وتنمية ، فلم يعد هدف التعليم اكساب المحتوى والمهارات فحسب وانما توظيف هذا التعليم

وفي مراحل  يتمكن الفرد من ان يتعلم معتمدا على نفسه أيًا كان ما يريد معرفته، عادات العقل بحيث

 (.1، ص.200محمد، )مدى الحياة  الحياة المختلفة بشكل يجعل التعلم

التي تؤكد على اهمية عادات العقل، وضرورة تضمينها في المقررات الدراسية أو  الدراسات

ة، األكاديميمن خالل إعداد برامج وقياس فاعليتها، أو استراتيجية تدريسية، ومعرفة عالقتها بالذات 

 .يفية تطبيقهاوغيرها من المتغيرات؛ كما توضح مقاييس عادات العقل، وك

على تنمية عادات العقل والتحصيل عند طالبات ( 2066)وأكدت دراسة الصافوري وعمر 

المرحلة الثانوية من خالل تدريس مادة التربية األسرية وتضمينها عدد من األنشطة لتنمية عادات 

العقل والتحصيل وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين 

التحصيلي البعدي لمصلحة المجموعة  ختبارلتجريبية والضابطة في مقياس عادات العقل واالا

 . التجريبية

إلى الكشف عن أُثر الخبرة الجامعية والكلية، ( 2066)وهدفت دراسة جرادين، والرفوع 

بات، من الطلبة والطال( 331)والنوع االجتماعي في عادات العقل عند طلبة الجامعة والبالغ عددهم 

وذلك من خالل إجاباتهم عن أداة الدراسة المتعلقة بعادات العقل التي أعدها الباحثان وتتكون من 

واسفرت النتائج عن وجود فرق ذي داللة إحصائية في عادات العقل يعزى إلى مصلحة . فقرة( 11)

ئية يعزى الخبرة الجامعية وإلى مصلحة مستوى السنة الرابعة، وكذلك وجود فرق ذي داللة إحصا

، وإلى (التفكير التبادلي، والتحكم بالتهور) :إلى نوع الكلية وإلى مصلحة كلية اآلداب في بعدي

اإلصغاء والتواصل، واإلبداع، وحب االستطالع، والتفكير )مصلحة كلية الهندسة في أبعاد 

ولمصلحة ( بقةالتفكير في التفكير، وتطبيق المعرفة السا)ولصالح كلية العلوم في بعدي ( التبادلي

، كما وجد فرق ذو داللة إحصائية في عادات العقل (تطبيق المعرفة السابقة)كلية اإلدارة في بعد 

التحكم بالتهور، وتطبيق ) :يعزى إلى النوع؛ إذ إن اإلناث تفوقن على الذكور في عادات العقل اآلتية
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ور فقد تفوقوا على اإلناث في عادات أما الذك( المعرفة السابقة، والتفكير بدعابة، والتفكير التبادلي

 . (التفكير التبادلي، وجب االستطالع)

إلى إعداد مقياس لقياس بعض عادات العقل المنتجة عند ( 2066)وهدفت دراسة السواح 

تخصص تربية الطفل، وبناء برنامج لتنمية بعض  –مجموعة من طالبات الجامعة، الفرقة األولى 

ي برنامج الدراسة، ومن ثم التحقق من مدى فاعليته في إحداث تغيير العادات العقلية المختارة ف

اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي،  .ونمو في الفكر، وفق العادات العقلية للطالبة الجامعية

مقياس عادات العقل المنتجة، ومقياس الذكاء الفعال، وتم تطبيقهما  :واستخدمت عدة أدوات، مثل

 :وقد بينت النتائج. طالبة 41البالغ عددهن ( قسم تربية الطفل)لبات الفرقة األولى على عينة من طا

وجود تغير وتحسن أحدثه البرنامج المقدم للطالبات على ممارستهن العادات العقلية والسلوكيات 

 التفكير التبادلي، والسعي)الذكية، ووجود فروق دالة إحصائياً في العادات العقلية الست المختارة 

من أجل الدقة، والتفكير بمرونة ذهنية والمخاطرة المسؤولة، والتحكم في اإلندفاع، واالستماع 

 . (العقالني

إلى الكشف عن عادات العقل الشائعة عند طالبات كلية ( 2062)وهدفت دراسة عياصرة 

عية وفقاً إربد الجامعية، وتعرف الفروقات في عادات العقلية الشائعة عند طالبات كلية إربد الجام

وتكونت عينة . وتم توظيف المنهج الوصفي في هذه الدراسة. لمتغير المستوى الدراسي، والتحصيل

كلية أربد الجامعية للعام  –طالبة من طالبات جامعة البلقاء التطبيقية  220الدراسة من عينة قوامها 

عند أفراد العينة بطريقة ، وتمثلت أداة الدراسة ببطاقة المقابلة، وأن هناك معرفة عالية (2062)

التفكير التبادلي، والتفكير  :تبدو قريبة بعض الشيء من المعرفة العلمية الصحيحة، وتمثلت باآلتي

 استخدامجمع البيانات ب :وأما العادات التي ظهرت بمستوى متوسط فكانت. بمرونة، والتساؤل

أن عادة التفكير ما وراء المعرفي لم وأظهرت النتائج . الحواس، واالستعداد الدائم والمستمر للتعلم

التفكير )وعدم وجود فروق تعزى إلى أثر المستوى في جميع عادات العقل . تظهر عند أفراد العينة

الحواس الخمس، واالستعداد الدائم والمستمر للتعلم، وفي  استخدامالتبادلي، التساؤل، جمع البيانات ب

، جاءت لمصلحة طلبة البكالوريوس، وعدم وجود فروق (ةالتفكير بمرون)األداة ككل باستثناء عادة 

التفكير التبادلي، التفكير بمرونة، )دالة إحصائياً تعزى إلى أثر التحصيل في جميع عادات العقل 

، وفي األداة ككل (، واالستعداد الدائم والمستمر للتعلماإللكتروني اإلنجازالتساؤل وطرح ملف 

وجاءت الفروق لمصلحة ذوي التحصيل  ،(الحواس الخمس استخدامجمع البيانات ب)باستثناء عادة 

 .العالي

عادات العقل وضرورتها لجميع الطالبات  على أهمية الدراسات السابقة وقد اكدت

 . ستناط بها مهمة التدريس خصوًصا إذا كان هذا الطالبة الجامعية ،الجامعيات

 :األكاديميمفهوم الذات 
يكونها الشخص عن نفسه طيلة حياته ويقدم مفهوم الذات  صوره األكاديميمفهوم الذات 

يتطور من خالل تقويم الخبرات والتفاعالت  األكاديميرؤية وتصور مركب عن الذات  األكاديمي

بعاد المهمة في الشخصية ويعد هذا المفهوم من األ( 41، ص.200غانم، )االجتماعية للفرد

لديها فكرة عن نفسها  التي فالطالبة ،ه السلوك وتحديدهالتي تلعب دوراً كبيراً في توجي ،نسانيةاإل

 (26، ص.200 ،المومني)تميل الى التصرف تبعاً لهذه الفكرة  ةومجد ةبأنها ذكي

 األكاديميقاصــرة على تناول مفهــوم الذات  األكاديميكانت بدايات أبحاث مفهوم الذات 

على تعدد بعدية مفهوم الذات  األكاديميذات العام أو الشامل، وحديثاً وجدت وأكدت نظرية مفهوم ال

استنتج  األكاديمي، وعلى أساس الدراسات التي فحصت البنية الداخلية ألوجـه الذات األكاديمي

marsh 2007) ) متعدد األبعاد، له وجه عام واحد وعدة أوجه محددة  األكاديميأن مفهوم الذات

 . األكاديميإحداها هو مفهوم الذات 
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أن طالبات كلية التربية المرحلة الجامعية تتأثر  ((Metcalfe ،2007دراسة كما أثبتت 

نظريتهم تأثيراً إيجابياً بمستوى تحصيلهم العالي وأن النجاح والفشل يؤثران في الطريقة التي ينظر 

بها الطالبات ألنفسهم، فالطالبات ذوات التحصيل المرتفع من المحتمل أن يطوروا المشاعر 

ذواتهم وقدراتهم فى حين أن ذوات التحصيل المنخفض ينظرن إلى ذواتهن بطريقة  اإليجابية عن

 (Metcalfe ،14 ،6002) . أقل

وتعمل فكرة التلميذ عن ذاته على اتساق الجوانب المختلفة لشخصيته إكسابها طابعاً متميزاً، 

طار التكامل، ومن ثم بتنظيم عالم الخبرة المحيطة بالتلميذ فى إ األكاديميإذا يقوم مفهوم الذات 

يكون بمثابة الطاقة الدافعة التي تقوم بتوجيه وضبط وتنظيم السلوك، التلميذ الذى يرضى عن ذاته 

أهمية  األكاديميتكون لديه القوة الدافعة لتحقيق التفوق فى العمل الجامعي، إذا أن لمفهوم الذات 

 (3002، 03اوي، الشرق) .بالغة فى تنشيط التلميذ والبحث والتحصيل والتفوق

بما تحويه من مجاالت متعددة  األكاديميوتلعب الجامعة دور هام في تشكيل مفهوم الذات 

وفرص للتفاعل والعالقات تعمل على تنمية ثقة التلميذ بداته وتكوين مفهوم ذات موجب عن قدراته 

برات طيبة وتبين ذلك من خالل بعض الدراسات التي أكدت أن الطالبات يحتفظن في ذاكرتهم بخ

 .عن حياتهم وتحقيق مستويات عالية من التحصيل كانوا يتصفون بمفاهيم ايجابية عن ذواتهم

 (3002، 61كاشف، )

التي ( 2004225سعيد، )دراسة  األكاديميومن الدراسات التي تناولت مفهوم الذات 

والى وجود  لوملدى افراد المجموعة التي درست مادة الع األكاديميتوصلت الى نمو مفهوم الذات 

على التحصيل  عالقة ارتباطية موجبه دالة احصائيا بين المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة

عشا و )ودراسة  األكاديميوالمتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة على مقياس مفهوم الذات  الفوري

 .وعة التجريبيةلدى افراد المجم األكاديميالتي توصلت الى نمو مفهوم الذات (2004 ،ابو عواد

وأهمية تنميته لدى الطالبة الجامعية  األكاديميمفهوم الذات    مما يؤكد من الدراسات السابقة أهمية

التي هدفت الى التعرف ( 2063العتيبي، )دراسة  كما توصلت. ين في مختلف المراحل الدراسية

لدى طالبات كلية التربية  ديمياألكاالعقل ومفهوم الذات  في تنمية عادات على فاعلية خرائط التفكير

بين درجات طالبات المجموعة  قسم االحياء الى وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية

وهي   ،في نتائج االداء البعدي األكاديميومقياس مفهوم الذات  في مقياس عادات العقل التجريبية

 .ديمياألكاالدراسة التي جمعت بين عادات العقل ومفهوم الذات 

 :اإللكتروني اإلنجازملف  
أساليب  ارتباًطا وثيقًا بعملية التدريس، حيث يعره المعلم من خالله اإلنجازيرتبط ملف 

نشاطاته وجمع  التدريس التي يستخدمها لمساعدة التالميذ على التعلم، كما يعمل المعلم على توثيق

مالحظات المعلم على  تضمين الملف األدلة التي تصف مداخل التعلم وطرق بنائه، هذا فضالً عن

المالحظات التي تعد من أقوى  تالميذه، وهي ترتبط بمدى نموهم، وما حققوه من أهداف، وغيره من

 بمسئولياته المهنية تجاه تالميذه األدوات التي تساعد المعلم على تحسين أدائه التدريسي والوفاء

(.Coleman & Others 2002 :.44( 

من  المعلم أحرزه ما مدى يتضمن ألنه نظراً  المعلم، أداء تقويم في إلنجازا ملف حيث يستخدم

 ومسجلة وواقعية ومصورة مكتوبة وأدلة وثائق خالل من وذلك مخرجات، من حققه وما إنجازات،

 إدارته لسلوك وكذلك والمشاركات، والمهارات واألنشطة الخبرات وعن وأساليبه، المتعلم عن

 وأدائه ألدواره، المعلم ممارسات عن متكاملة صورة يقدم مما وغيره لصفية،ا ولإلجراءات التالميذ

 .في أدائه والضعف القوة جوانب على والتعرف الذاتي، التقييم إمكانية له يتيح ثم ومن

Klenowski) (2000: 217  

او ملف إنجاز الوسائل المتعددة، أو الورقة  اإللكتروني اإلنجازوتعددت مسميات ملف 

روابط تشعبيه  استخداموجميعها مسميات تعني . ة، أو ورقة ويب، أو حقيبة إلكترونيةرونياإللكت
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لتنظيم األعمال وربطها، مما يسهل التجول فيها وتحريرها وتحديثها ويتم نشر هذه األعمال 

 (44:2060الشريف والدسوقي، ) CDوتقديمها على شبكة اإلنترنت، أو أسطوانة

على وسائط إلكترونية، وتشمل مواد صوتية، مقاطع  ترونياإللك اإلنجازويحتوي ملف 

فيديو، مصورات مواد كتابية، دروس، محاضرات على شكل عروه تقديمية، وعادة ما يكون 

ة وهذه الروابط تقوم بتنظيم التنقل اإللكترونيالروابط  استخدامب اإللكتروني اإلنجازالربط بين ملف 

ن األعمال، بحيث تقوم هذه الروابط بوصل كل مشروع بمعنى التنقل بي. بين محتويات الملف

 ؟باأليقونة الخاصة به

األعمال  عبارة عن حافظة لتجميع أفضل اإللكتروني اإلنجازوترى الباحثة مما سبق أن ملف 

صور، نصوص كتابية، عروه تقديمية، فيديو، رسوم )المتميزة للمتعلم وإنجازاته، بصيغ مختلفة 

 استخدامه، ويتم التنقل بين هذه المحتويات باستخدامتوياته حسب الهدف من ، حيث تختلف مح(بيانية

 . روابط

 :اإللكتروني اإلنجازمحتوى ملف 

 ثقافة من يتجزأ ال جزءاً  أصبح المدرسي، المجتمع في هاستخدامو اإلنجاز ملف إعداد إن

 ألن وذلك والتعلم؛ ليمالتع عمليات وتجديد لتفعيل هامة تربوية أداة باعتباره المعاصرة، المدرسة

ومعتقداتهم  وفلسفاتهم للمعلمين التربوية الرؤى مختلفة بطرق يعكس المهني اإلنجاز ملف

  (Winsor) ،1999 ،9 ومهاراتهم وطرق تفكيرهم، وهي عمليات ضرورية لبناء وعمق التعلم

ومن ثم  ا،من المعلم أن يكتب فلسفته في التدريس وأن يتفكر فيه اإلنجازويتطلب إعداد ملف 

النظر وبعمق في ممارساته المهنية، وربطها بفلسفته التربوية، األمر الذي يساعده على أن يصبح 

أكثر ثقة في نفسه وفي آرائه التربوية، ويجعله أكثر قدرة على تبني أفضل نموذج للتدريس والتقويم 

 (Labosky، 2000: .3.) يتوافق وقناعاته واهتماماته

 يجب أن ينظم بحيث يكون من السهل على اآلخرين متابعته زاإلنجاإن محتوى ملف 

بطرق متعددة منها تنظيم المحتوى طبقاً  اإلنجازواالطالع عليه بسهولة، وينظم محتوى ملف 

 .للترتيب الزمني لكل مادة، ومنها تنظيم المحتوى طبقاً للموضوعات التي يتضمنها

الصغير، )و( .60: 2004يلسون، دان)ل  اإلنجازوفيما يلي عره ألهم محتويات ملف 

200. ،21:) 

يتضمن هوذا الجوزء غوالف يمود القوارم باسوم صواحب الملوف وعنوانوه ورقوم : معلومات تمهيدية - 6

 .تليفونه، وقائمة بمحتويات الملف وأهدافه

يتضوومن هووذا القسووم معلومووات عوون صوواحب الملووف، كالسوويرة الذاتيووة والشووهادات، : خلفيووة معرفيووة -2

 .هنيةوالخبرات الم

 .يحتوي هذا القسم على فلسفة المعلم التربوية، وكيفية تحقيقها في الميدان: الفلسفة التربوية-4

يتضمن هذا القسم وصوف لخبورات المعلوم الميدانيوة ومسوئولياته المهنيوة، : خبرات العمل الميداني -3

 .وكذلك مالحظات المعلم وتأمالته المرتبطة بالميدان و األنشطة التي أنجزها

وهنا يعره المعلم مداخل وأدوات التقويم التوي يسوتخدمها، فيقودم أدلوة : مهارات التقويم التربوي -.

حووول التقووويم موون خووالل تقووارير تتضوومن مالحظووات المدرسووة واألسوورة والتالميووذ، وكووذلك أمثلووة موون 

 .تقييمات متنوعة، ونماذج تبين التنوع في تقويم التالميذ

هووذا القسووم مووواد وعينووات تبووين أسوواليب الووتعلم وطوورق التوودريس  يتضوومن: المهووارات التعليميووة -1

المسوتخدمة وذلووك مون خووالل أشورطة فيووديو، وعينوات موون أعموال التالميووذ، وبورامج طورهووا المعلووم، 

 .وتسجيالت تبين أساليب التعلم التي يستخدمها المعلم كالتعلم النشط والتعلم البنائي وغيره

م فوي هوذا القسوم أدلوة تبوين قودرة المعلوم علوى إدارة اإلجوراءات يقودم المعلو: مهارات إدارة الصوف -1

 .الصفية وإدارة سلوك التالميذ
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يحتوي هذا القسم موواد ووثوائق تودلل علوى تفعيول المعلوم لعمليوات الشوراكة موع : مهارات الشراكة -4

 .األسر والمهنيين اآلخرين

مودى النموو المهنوي للمعلوم، وذلوك مون يتضومن هوذا القسوم أدلوة متعوددة تبوين : النمو المهني للمعلم -3

خالل بحوث المعلم والمؤتمرات التي شارك فيها، والكتوب التوي ألفهوا، والتودريب الوذي تلقواه وخطتوه 

 .المستقبلية للنمو المهني

المهنوي للمعلوم، فهوو فوي حاجوة إلوى  اإلنجوازولكي تكتمل صورة ملف : مهارات التفكير التأملي -60

، وكتابوة صوحف التفكور اإلنجوازملي للمعلم، كأن يقوم ببناء تفكر ذاتي فوي ملوف أدلة تبين التفكير التأ

 .في نمو المعلم وتطوير مهاراته وإبداعاته اإلنجازالتي تبين إسهام ملف 

، Barrett): لكترونوووووووياإل اإلنجوووووووازالخطوووووووات التوووووووي يجوووووووب اتباعهوووووووا أثنوووووووا  إعوووووووداد ملوووووووف 

 (2001شاهين، )و(  Coleman&other ،2002)و(2000

وهووذه المرحلووة تعتبوور موون أهووم وأول المراحوول الخاصووة بإنشوواء أي ملووف  :االختيووار/مرحلووة القوورار -

هوذا الملووف، جمهووور الملوف، نوعيووة محتووواه،  اسووتخداميقووم الطالووب بتحديوود هودف  إلكترونوي، حيووث

 .طريقة عرضه ونعني هنا هل هو على أقراص، أم عن طريق تحميله على اإلنترنت

وفيهوا يقووم الطالوب باختيوار الوسوائل المناسوبة لنوعيوة الملوف، طريقوة : صوميمالت/مرحلة التخطيط  -

طريقوة تنظويم الصوفحة، التتوابع : الرئيسية، وهذا يتم على أساس معوايير معينوة وهوي تصميم الصفحة

مدى توافقها موع احتياجوات مسوتخدميها، : والتناغم المريح بين الصفحة الرئيسية والصفحات المتتالية

يم واأللوووان المسووتخدمة، الخووط بجميووع مواصووفاته، كمووا يجووب أن تكووون ملفووات الصوووت شوكل التصووم

 والفيديو بجودة عالية 

 اإللكترونوويويووتم ويووتم فووي هووذه المرحلووة تجميووع المووواد الالزمووة إلنتوواج الملووف  :مرحلووة اإلنتووا  -

صووفحات إحوودى البوورامج المسووتخدمة فووي إنشوواء  اسووتخداموتجميعهووا فووي الصووفحة الرئيسووية للملووف ب

فوووووووالش ( Flash)، دايريكتوووووووور( Director) ، فوتوشووووووووب(photoShop). نترنوووووووت، مثووووووولاإل

(FrontPage ) هنوواك  اإلنجووازفرونووت بوويج وإلدراج الصوووت والفيووديو علووى مووواد ومحتويووات ملووف

واسووتخدمت . علووى اإلنترنووت اإللكترونووي اإلنجووازتسوومح بإنشوواء ملووف   (Clearspage)بوورامج مثوول 

لتجميووع المووواد الالزمووة إلنتوواج الملووف (MS.ONENOT NOTE)برنووامج  الطالبووات المعلمووات

 . اإللكتروني

 .حيث يقوم الطالب بعره هذا الملف على المعنيين :مرحلة العرض-

مون قبول الجمهوور المعنوي  اإللكترونويوهي المرحلة النهائية حيث يتم تقييم الملوف  :مرحلة التقييم -

ذا الملووف، وهوول هووات نظوورهم لنقواط القوووة والضووعف فووي هووبتقييموه، حيووث يقوووم المقيمووون بوضووع وج

 .يحتاج ألي تعديالت

علوووى تعلوووم الطالبوووات دراسوووة الشوووريف  اإلنجوووازومووون الدراسوووات التوووي تناولوووت اهميوووة ملوووف 

عول  اإللكترونوي اإلنجوازالتي هدفت الى التعرف على أثر البناء المتنامي لملوف ( 2060)والدسوقي 

متعلمواً مون  40وتكونت العينة مون  تياً وجوانب تعلم طالب كلية التربيةاستراتيجيات التعلم المنظم ذا

واظهورت نتوائج الدراسوة وجوود فورق  ،بكليوة التربيوة طالب الفرقة الرابعة شعبة اعداد معلم الحاسب

 ،والقيمة المخبورة اإللكتروني اإلنجازدال احصائياً بين درجات عينة الدراسة طبقا لبطاقة تقييم ملف 

ة كأحوود متطلبووات التخوورج وتضوومين بوورامج اإللكترونيوو اإلنجووازملفووات  اسووتخدامباحثتووان بوأوصووت ال

كموا هودفت . ةاإللكترونيو اإلنجوازقبل واثناء الخدمة مهارات إعداد ملفات  إعداد عضو هيئة التدريس

لتنميووة بعووض الكفايووات  اإللكترونووي اإلنجووازالووى التعوورف علووى فاعليووة ( 2062، ابووو مطلووق)دراسووة 

لوودى الطالبووات وقوود اتبعووت الباحثووة الموونهج شووبه التجريبووي حيووث تووم اختيووار عينووة الدراسووة  سوويةالتدري

وفوي ضووء موا أسوفرت عنوه الدراسوة مون نتوائج أوصوت الباحثوة وزارة التعلويم   ،بالطريقة العشوائية

  .ة في الجامعاتاإللكتروني اإلنجازملفات  استخدامبضرورة  العالي
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فووي  ةاإللكترونيوو اإلنجووازملفووات  اسووتخدامن أ السووابقة علووى كوودت الدراسوواتأوممووا سووبق فقوود 

ذلووك نظوورا للتسووارع الكبيوور فووي  أهميووة كبيووره ومتعووددة لتحقيووق أهدافووه المنشووودة المجووال التربوووي لووه

 . التعليمية بصفة عامة المستحدثات التكنولوجية والذي بدوره يؤثر على جودة العملية استخدام

  :منهج الدراسة وإجرا اتها
التجريبي، القائم على التصميم شبه التجريبي وألن تمد الدراسة الحالية على المنهج تع

على تنمية ( المتغير المستقل) اإللكتروني اإلنجازالدراسة الحالية تسعى إلى التعرف على أثر ملف 

لمناهج لطالبات قسم ا( متغير تابع ثاني) األكاديمىومفهوم الذات ( متغير تابع أول) لعادات العقليةا

؛ (معلمات الصفوف األولية المستوى السادس)كلية التربية بجامعة االميرة نوره وطرق التدريس 

لذا استخدمت الباحثة المنهج التجريبي، بالتصميم شبه التجريبي، والتصميم المناسب لهذه الدراسة 

م تقسيم العينة هو تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة ذواتي القياس البعدي والقبلي، حيث ت

إلى مجموعتين متكافئتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية، ثم تم إجراء القياس القبلي لقياس 

المتغير التابع لدى المجموعتين قبل إدخال المتغير المستقل، بعدها تم إخضاع المجموعة تجريبية 

، واألخرى ضابطة تم ونياإللكتر اإلنجازملف  استخداموهو ( المتغير المستقل)للمتغير التجريبي 

استراتيجيات  فيها التدريب بالطريقة المعتادة، وبعد انتهاء المدة الالزمة لدراسة الطالبات لمقرر

أُجري القياس البعدي لقياس كال من المتغيرين التابعين، ومن ثم تمت  324تدريس العلوم نهج 

 . ىالمقارنة بين نتائج القياس بين المجموعتين فى التطبيق البعد

 : مجتمع الدراسة

يشتمل مجتمع الدراسة جميع طالبات كلية التربية بجامعة األميرة نوره للعام الدراسي 

 . هـ6341/هـ6341

 : عينة الدراسة

عن المجتمع ككل وبالتالى  وهى عبارة عن جزء من مجتمع الدراسة يتم إختيارها للتعبير

المجموعة الضابطة )ئى لمجموعتى الدراسة وقد قامت الباحثة بالتعيين العشوا، تعميم النتائج

تم إختيار  وقد r1 ،r2 فوقع االختيار على طالبات المستوى السادس قاعتى( والمجموعة التجريبية

وقد تم اختيارهم من  (طالبة للمجموعة الضابطة  30)وعدد ( طالبه للمجموعة التجريبية  30)عدد 

 . القاعتين بشكل عشوائى

طالبة، وعدد طالبات المجموعة ( 32)طالبات المجموعة الضابطة عدد ( 6)ويوضح جدول 

 .طالبة( 43)طالبة، فيكون عدد الطالبات بالمجموعتين ( 32)التجريبية 

 عينة الدراسة للمجموعتين (:2)جدول 

 القاعة 
 المجموعة

 المجموع
 التجريبية الضابطة

R1 63 2. 33 

R2 24 61 30 

 43 32 32 المجموع

  :لجدول السابقيتضح من ا

، تتكون ( R2طالبة من قاعة  R1 ،24طالبة من قاعة  63)أن العينة الضابطة تتكون من 

ويتضح بذلك أن إجمالى  .(R2طالبة من قاعة  R1 ،61طالبة من قاعة  .2)العينة التجريبية من 

 . (32)وإجمالى العينة التجريبية ( 32)المجموعة الضابطة 

 : الدراسة على المتغيرات التالية تاشتمل  :متغيرات الدراسة
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 :المتغير المستقل( أ)

ويتم تطبيقه  األكاديميعلى تنمية عادات العقل ومفهوم الذات  اإللكتروني اإلنجازثر ملف أ

 (.المجموعة التجريبية)الميرة نورة على طالبات كلية التربية بجامعة ا

 : المتغيرات التابعة( ب)

لبات كلية التربية بجامعة االميرة نورة وتقاس بواسطة مقياس لدى طا األكاديميمفهوم الذات  .2

المراقبة  التخطيط،)وهذا المقياس ذو ثالثة أبعاد ( ةمن إعداد الباحث) األكاديميمفهوم الذات 

 . (، التقييموالتحكم

العادات العقلية لدى طالبات كلية التربية بجامعة االميرة نورة المرحلة الجامعية وتقاس  .4

، التفكير التبادلي)وهذا المقياس ذو ثالثة أبعاد ( الباحثة من إعداد)س عادات العقلقيابواسطة م

 (.المثابرة، المرونة

 : ضبط متغيرات الدراسة

تعد عملية ضبط المتغيرات الدخيلة في البحووث التجريبيوة مهوم جودا؛ حيوث أن النتوائج تتوقوف 

ه من التعرف على الفروق بين المجموعتين على مدى التوافق بين المجموعتين ؛ ولكي تتمكن الباحث

بشوكل سوليم والتعورف علوى مودى توأثير المتغيور المسوتقل علوى المتغيور التوابع ال بود مون ضوبط جميوع 

المتغيرات الدخيلة التي يمكن أن تتداخل مع المتغير المستقل وتكون سوببًا فوي التبواين الوذي توم قياسوه 

 . بين المجموعيتن

 : تكافؤ المجموعتين

تم إجراء تطبيق للمقياس الخاص بمفهووم ( الضابطة والتجريبية) المجموعتينأكد من تكافؤ للت

 . (الضابطة والتجريبية)للمجموعتين  األكاديمىالذات 

 : األكاديمىمفهوم الذات  .2

تطبيقووا قبليوواً تووم حسوواب المتوسووطات الحسووابية  األكوواديمىبعوود تطبيووق مقيوواس مفهوووم الووذات 

لمقارنووه (  Levene's Test) لوودرجات أفووراد المجموووعتين وقيوواس التبوواين واالنحرافوات المعياريووة 

( 2)والتوى يوضوحها الجودول  عينوة البحوث فوي التطبيوق القبلوى دالفروق بين متوسطات درجات أفورا

  :كما يأتى

بين المجموعة التجريبية والضابطة في مفهوم الذات ( التباين)يوضح داللة الفروق ( 7) جدول

 ان التكافؤ بينهما لبي األكاديمى

مصدر 

 التباين
 العدد العينه

المتوسط 

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

الخطأ 

 القياسى

درجة 

الحر

 ية

 التباين

(F) 

مستوى 

 الداللة

 التخطيط

 05141 560. 4156 32 المجموعة الضابطة

42 05641 

05162 

غير "

 "دالة

 المجموعة

 التجريبية
32 4.53 3544 051.2 

 - - - 43 اإلجمالى

المراقبة 

 والتحكم 

 05113 3544 41 32 المجموعة الضابطة

42 0530. 

05.21 

غير "

 "دالة

 المجموعة

 التجريبية
32 415. 3560 05142 

 - - - 43 اإلجمالى
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 التقييم 

 051.1 3536 3656 32 المجموعة الضابطة

42 05326 

05.64 

غير "

 "دالة

 المجموعة

 التجريبية
32 3052 3513 05146 

 - - - 43 اإلجمالى

مفهوم 

الذات 

  األكاديمى

 6516 60534 66352 32 المجموعة الضابطة

42 050.6 

05422 

غير "

 "دالة

 المجموعة

 التجريبية
32 6645. 60524 65.3 

 - - - 43 اإلجمالى

  :يوضح الجدول السابق ما يلى

  أن قيمة التباين(F ) وهوو أكبور ( 05162)ومستوى الداللة  05641التخطيط هو بالنسبة لمحور

عنوود  ةوبالتووالى يتضووح أنووه ال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائي( .050)موون مسووتوى المعنويووة 

بوين المجموعوة الضوابطة والمجموعوة التجريبيوة فوى التطبيوق القبلوى مموا ( .050)مستوى داللة 

 . طيطيعنى أن هناك تكافؤ بين المجموعتين فى مستوى التخ

  أن قيموة التبواين(F ) ( 05.21)ومسوتوى الداللووة  .0530بالنسوبة لمحوور المراقبوة والوتحكم هوو

 ةوبالتالى يتضح أنه ال توجد فوروق ذات داللوة إحصوائي( .050)وهو أكبر من مستوى المعنوية 

بوين المجموعوة الضوابطة والمجموعوة التجريبيوة فوى التطبيوق القبلوى ( .050)عند مستوى داللة 

 . ا يعنى أن هناك تكافؤ بين المجموعتين فى مستوى المراقبة والتحكممم

  أن قيمة التباين(F ) وهو أكبر من ( 05.64)ومستوى الداللة  05326بالنسبة لمحور التقييم هو

عنود مسوتوى  إحصوائيةوبالتالى يتضح أنه ال توجود فوروق ذات داللوة ( .050)مستوى المعنوية 

الضابطة والمجموعوة التجريبيوة فوى التطبيوق القبلوى مموا يعنوى أن  بين المجموعة( .050)داللة 

 . هناك تكافؤ بين المجموعتين فى مستوى التقييم

  أن قيمووة التبوواين(F ) ( 05422)ومسووتوى الداللووة  050.6هووو  األكوواديمىبالنسووبة لمفهوووم الووذات

 إحصوائيةداللوة وبالتالى يتضح أنه ال توجد فوروق ذات ( .050)وهو أكبر من مستوى المعنوية 

بوين المجموعوة الضوابطة والمجموعوة التجريبيوة فوى التطبيوق القبلوى ( .050)عند مستوى داللة 

 . األكاديمىمما يعنى أن هناك تكافؤ بين المجموعتين فى مفهوم الذات 

 : عادات العقل .7

بعد تطبيق مقياس عوادات العقول تطبيقوا قبليواً توم حسواب المتوسوطات الحسوابية واالنحرافوات 

لمقارنووه الفووروق بووين (  Levene's Test) المعياريووة لوودرجات أفووراد المجموووعتين وقيوواس التبوواين 

  :كما يأتى( 4)عينة البحث في التطبيق القبلى والتى يوضحها الجدول  دمتوسطات درجات أفرا
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بين المجموعة التجريبية والضابطة في عادات العقل ( التباين )يوضح داللة الفروق ( 2)جدول 

 يان التكافؤ بينهما لب

مصدر 

 التباين
 العدد ةالعين

المتوسط 

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

الخطأ 

 القياسى

درجة 

الحر

 ية

 التباين

(F) 

مستوى 

 الداللة

التفكير 

 التبادلى 

 6502 1513 1534. 32 المجموعة الضابطة

42 25.6 

05661 

غير "

 "دالة

 05461 1540 1513. 32 التجريبية المجموعة

 - - - 43 اإلجمالى

 المثابرة 

 05412 .51. ..15. 32 المجموعة الضابطة

42 05004 

053.3 

غير "

 "دالة

 .0541 516. 1513. 32 التجريبية المجموعة

 - - - 43 اإلجمالى

 المرونة 

 05.33 .454 516.. 32 المجموعة الضابطة

42 05003 

05334 

غير "

 "دالة

 05.41 4546 534.. 32 ةالتجريبي المجموعة

 - - - 43 اإلجمالى

عادات 

  العقل

 65.3 60544 613513 32 المجموعة الضابطة

42 4543 

05016 

غير "

 "دالة

 6560 1563 613546 32 التجريبية المجموعة

 - - - 43 اإلجمالى

  :يوضح الجدول السابق ما يلى

  أن قيمة التباين(F )وهوو ( 05661)ومستوى الداللوة  0525.6لتفكير التبادلى هو بالنسبة لعادة ا

عنود  إحصوائيةوبالتالى يتضح أنه ال توجد فوروق ذات داللوة ( .050)أكبر من مستوى المعنوية 

بوين المجموعوة الضوابطة والمجموعوة التجريبيوة فوى التطبيوق القبلوى مموا ( .050)مستوى داللة 

 . ادة التفكير التبادلىيعنى أن هناك تكافؤ بين المجموعتين فى ع

  أن قيمة التباين(F ) وهو أكبر من ( 053.3)ومستوى الداللة  05004بالنسبة لعادة المثابرة هو

عنود مسوتوى  إحصوائيةوبالتالى يتضح أنه ال توجود فوروق ذات داللوة ( .050)مستوى المعنوية 

القبلوى مموا يعنوى أن بين المجموعة الضابطة والمجموعوة التجريبيوة فوى التطبيوق ( .050)داللة 

 . هناك تكافؤ بين المجموعتين فى عادة المثابرة

  أن قيمة التباين(F ) وهو أكبر من ( 05334)ومستوى الداللة  05003بالنسبة لعادة المرونة هو

عنود مسوتوى  إحصوائيةوبالتالى يتضح أنه ال توجود فوروق ذات داللوة ( .050)مستوى المعنوية 

الضابطة والمجموعوة التجريبيوة فوى التطبيوق القبلوى مموا يعنوى أن  بين المجموعة( .050)داللة 

 . هناك تكافؤ بين المجموعتين فى عادة المرونة

  أن قيمة التباين(F ) وهو أكبر مون ( 05016)ومستوى الداللة  45444بالنسبة لعادات العقل هو

عنود مسوتوى  يةإحصوائوبالتالى يتضح أنه ال توجود فوروق ذات داللوة ( .050)مستوى المعنوية 

بين المجموعة الضابطة والمجموعوة التجريبيوة فوى التطبيوق القبلوى مموا يعنوى أن ( .050)داللة 

 . هناك تكافؤ بين المجموعتين فى عادات العقل
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  :إعداد أدوات الدراسة

 : (من إعداد الباحثة) األكاديمىمقياس مفهوم الذات  :أوال

 الهدف من المقياس : 

لودى الطالبوات بحيوث تكوون الطالبوة  األكواديميذ بتنميوة مفهووم الوذات إن من أهوم أهوداف األخو

قادره على التفكير وتحديد مسارات تفكيرها وكذلك تنمية الرؤيوة المسوتقبلية الشواملة للموضووع لودى 

إنماء القدرة على التحليول والتركيوب وصووالً إلوى اإلبوداع  دون أن يفقد جزيئاته باإلضافة إلى الطالبة

 (.62، 2003، رمضان)أهم مخرجات أي نظام تعليمي ناجح  الذى هو من

 تحديد محاور المقياس : 

ولتحديود محواور المقيواس إطلعوت الباحثوة علوى الدراسوات السوابقة التوى إهتموت بمفهووم الووذات 

 . األكاديمى

 : ومن هنا استطاعت الباحثه تحديد محاور المقياس التى تتمثل فى األتى

 . (عبارة  64)تضمن المحور التخطيط وي :المحور األول

 . (عبارة  64)المراقبة والتحكم ويتضمن المحور  :المحور الثانى

 (عبارة  62)التقييم ويتضمن المحور  :المحور الثالث

 إختيار نوع العبارات للمقياس وصياغتها : -

 حيوث توم إختيوار نووع العبوارات بطريقوة األكواديمىقامت الباحثة بتصميم مقياس مفهوم الذات 

  -: وروعى عند صياغة عبارات المقياسالتدرج الخماسى 

  األكاديمياالطالع على بعض األدبيات المتعلقة بإعداد مقياس مفهوم الذات.   

  لوودى الطالبووات بالمراحوول المختلفووة  األكوواديمياالطوالع علووى بعووض أدوات قيوواس مفهوووم الوذات

 .وخاصة الجامعية

  راتهوا الفرعيوة المتضومنة والمواقوف التوي يمكون أن ومها األكواديميوضوع قائموة بمفهووم الوذات

 .تمثل هذه المهارات

  ترجمة كل مهارة فرعية إلى موقف تعبر عنه مفردة 

  اتسوومت المفووردات بسووهولة القوووراءة وبسوواطة التعبيوور حتووى ال يكوووون هنوواك تفسوويرات مختلفوووة

 . العبارة لنفس

  أن تغطى المفردات جميع محاور المقياس 

 للمحور الذى يحتويها أن تنتمى كل مفردة 

  أن تكون للمفردات معنى واحد واضح 

 إعداد مفتاح التصحيح : 

دائماً، غالباً، أحيانواً، نوادراً، قلويالً " حيث تم التصحيح على مقياس  "مفتاح تصحيح المقياس "

 . على الترتيب للمفردات( 6 – 2 – 4- 3- .)بدرجات " 

المحوووور الثالوووث ( + )مفوووردة64الثوووانى  المحوووور( + )مفووورد 64المحوووور األول)[= الدرجوووة

 : درجة وتم تقسيم المحاور حسب المدى حيث كانت 630 =درجات  .×  ]( مفردة62

 .44أقل درجة هى  –أ 

 .630أكبر درجة هى  -ب

  األكاديمىتحديد الزمن المناسب لمقياس مفهوم الذات : 

ات السوورعة اختبواروع يعتبور مون نو األكواديميفيموا يتعلوق بحسواب زمون مقيواس مفهووم الوذات 

 وليس األداء لذا تم اعتماد الزمن األقصى، وهذا لتنظيم العمل عند التطبيق 
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 األكاديميزمن مقياس مفهوم الذات ( 3)جدول 

 الزمن الفعلي التقريبي
الزمن 

 التجريبي

زمن قراءة 

 التعليمات

متوسط زمن 

 اإلجابة
 األداة

 .3 . 0. (محاضرة تقريباً )دقيقة  0.
هوم الذات مقياس مف

 األكاديمي

 وضع المقياس فى صورته األولية:  

التخطوويط، المراقبووة )محوواور( 4)فووى صووورته األوليووة وهووو يتكووون موون تووم وضووع المقيوواس 

، (مفووردة .6)المحوور األول يتكوون مون  :ولكول محووور مجموعوة مون البنوود وهووى( والوتحكم، التقيويم

 . (مفردة .6)يتكون من ، المحور الثالث(مفردة.6)المحور الثانى يتكون من 

  (المقياسضبط )تجريب وتقنين المقياس :-  

 : تم تقنين المقياس وذلك بتعيين الصدق والثبات له كما يأتى

  :صدق المقياس :أوالً 

 : (صدق المحكمين ) الصدق الظاهرى  . أ

فوى ( .)تم عره المقياس فى صورته األولية على المحكمين كما هو موضح في ملحق رقم 

  :مالحق الدراسة وذلك إلبداء أرائهم فيما يلى

 تحديد إنتماء كل عبارة من عبارات المقياس للمحور الذي وردت ضمنه أو عدم إنتمائها. 

 صالحية العبارات لقياس ما وضع من أجله . 

 شمولية المقياس . 

 فاية عدد العبارات لتوضيح المحور الذى يتضمنهاك . 

  وضوح ودقة التعليمات 

  وضوح صياغة كل عبارة ألفراد العينة وإمكانية تعديل صياغة أو حذف أو إضافة عبوارات

 . جديدة ليصبح المقياس أكثر قدرة على تحقيق الغره الذى وضع من أجله

بووارات التووى حصوولت علووى نسووبة إتفوواق وفووى ضوووء إتفوواق المحكمووين اسووتبقت الباحثووه علووى الع

وأدخول بعوض التعوديالت من عدد المحكمين، وقد توم إعوادة صوياغة بعوض العبوارات ( فأكثر% 40)

 . عليها، بناءاً علي مالحظات المحكمين

قد تركزت اقتراحات السادة المحكمين على تعديل بعض المفردات في المقياس يوضحها 

 .الجدول التالي

  األكاديميرقام المفردات المطلوب تعديلها لمقياس مفهوم الذات يوضح أ( 3-3)جدول 

 المفردة بعد التعديل المفردة قبل التعديل المهارات

 التخطيط

  وضعت خطة عام للتعرف على - 3

 .مكونات الموضوع   

   أرتب عناصر الموضوع من األسهل -1

 .الي أصعب   

 .كنت أفهم ما يدور عن الموضوع-3

الموضوع من األسهل إلى  أرتب عناصر-1

 .األصعب

 المراقبة والتحكم

حددت المعرفة الملومات التي يمكن أن  -.4

 .تساعدني في هذه المهمة

 .أصر على إثبات صحة أفكاري -44

حددت المعرفة السابقة التي يمكن أن  -.4

 .تساعدني في هذه المهمة

 .أستطيع إثبات صحة أفكاري -44
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 التقييم

 .رق الحل وكفايتهاط أحكم على دقة-4

المستخدمة  أقوم مدى مالئمة االستراتيجية-1

 للوصول للنتائج

 .أحكم على دقة النتائج وكفايتها-4

أقوم مدى مالئمة الطرق المستخدمة  -1

 . للوصول للنتائج

وقامت الباحثة بإجراء التعديالت التي حددها السادة المحكمين ثم اعاد عرضها مرة أخرى 

بناًء على اقتراحاتهم قام الباحثة بتعديل صياغة بعض المفردات مرة أخرى وقد على المحكمين، و

من جانب المحكمين والجدول % 40قام الباحثة بحذف المفردات التي نالت درجة تقل عن نسبة 

 .التالي يوضح ذلك

  األكاديميالمحذوفة بالنسبة لمقياس مفهوم الذات  يوضح أرقام المفردات( 2-3)جدول 

 %40أرقام المفردات المحذوفة التي تقل عن نسبة  األبعاد

 .2، 22 التخطيط

 20، 61 المراقبة والتحكم 

 44،43، 40  التقييم

مفردة ويتكون منها ( 44)فردات أصبح عدد مفردات المقياس م( 1)وبعد عملية حذف 

ين وال تقل عن المقياس في صورته النهائية وهي المفردات التي نالت درجة اتفاق من جانب المحكم

 . والجدول التالي يوضح ذلك% 40نسبة 

 األكاديمييوضح نسبة االتفاق بالنسبة لمقياس مفهوم الذات  (2-3)جدول 

 نسبة االتفاق م نسبة االتفاق م نسبة االتفاق م

6 600% 63 600% 21 600% 

2 600% 6. 600% 24 600% 

4 44% 61 30% 23 30% 

3 600% 61 600% 40 600% 

. 30% 64 600% 46 600% 

1 600% 63 600% 42 600% 

1 600% 20 600% 44 600% 

4 600% 26 600% 43 600% 

3 600% 22 600% 4. 600% 

60 600% 24 600% 41 600% 

66 600% 23 600% 41 600% 

62 600% 2. 600% 44 600% 

64 30% 21 600%   
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 عدد مفردات كل بعد قبل وبعد التحكيم و األكاديميابعاد مقياس مفهوم الذات ( 2-3)جدول 

 البعد م
عدد المفردات قبل 

 التحكيم

عدد المفردات 

 بعد التحكيم
 أرقام المفرات المتفق عليها

 64 .6 التخطيط 6
6 ،3 ،1 ،60 ،64 ،61 ،63 ،22 ،2. ،

24 ،46 ،43 ،41 

2 
المراقبة 

 والتحكم
6. 64 

2 ،. ،4 ،66 ،63 ،61 ،20 ،24 ،21 ،

23 ،42 ،4.، 44 

 62 .6 التقييم 4
4 ،1 ،3 ،62 ،6. ،64 ،26 ،23 ،21 ،

40 ،44 ،41 ، 

  :صدق المحتوى . ب

معادلة  استخدامقامت الباحثة بإيجاد نسبة صدق المحتوى لمفردات كل بعد من أبعاد المقياس ب

مقياس مفهوم  يوضح الجدول التالي نسبة صدق المحتوى لمفرداتCohen) ،(1988: 17كوهن

 .يمياألكادالذات 

 األكاديميمعامالت صدق المحتوى لمفردات مقياس مفهوم الذات ( 2-3)جدول 

 األكاديميمفهوم الذات 

 التقييم المراقبة والتحكم التخطيط

 نسبة صدق المفردة المفردة نسبة صدق المفردة المفردة نسبة صدق المفردة المفردة

6 6 63 6 21 6 

2 6 6. 4. ،0 24 6 

4 6 61 6 23 6 

3 6 61 6 40 6 

. 6 64 6 46 6 

1 4. ،0 63 6 42 6 

1 6 20 6 44 6 

4 6 26 4. ،0 43 6 

3 6 22 6 4. 6 

60 4. ،0 24 6 41 6 

66 6 23 6 41 6 

62 6 2. 6 44 4. ،0 

64 6 21 6   

يتضح من الجدول السابق أن نسبة صدق المفردات لكل بعد من أبعاد المقياس تتراوح ما 

 . مما يدل على تمتعها بدرجة عالية من الصدق (6: 0، .4)بين
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 استخدامب األكاديميوقام الباحثة بإيجاد صدق المحتوى لكل بعد من أبعاد مقياس مفهوم الذات 

( 0، .4)المعادلة السابق ذكرها، وكانت نسبة صدق المحتوى ألبعاد المقياس أكبر من أو تساوى 

كما موضح في الجدول ( 0، .0)توى داللة وهى نسبة عالية تدل على صدق المقياس عند مس

 : التالي

 األكاديميمعامالت صدق المحتوى ألبعاد مقياس مفهوم الذات ( 2-3)جدول 

 األكاديميمفهوم الذات 

 التقويم المراقبة والتحكم التخطيط االبعاد

 0 ،41 0 ،.4 0 ،41 نسبة صدق المحتوى

 :ثبات المقياس :ثانيًا

من  الثانيةى وولطالبة بالمجموعة األ( 40)لمقياس على عينة من قامت الباحثة بتطبيق ا

، (2)ميرة نورة رقم بكلية التربية جامعة األ طالبات المستوى السادس بقسم المناهج وطرق التدريس

  :وتم استخراج معامل ثبات المقياس بتطبيق معادلة ألفا كرونباخ كما فى الجدول التالى

 األكاديميألبعاد مقياس مفهوم الذات  كل بعد منمعامالت الثبات (22-3)جدول 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ االبعاد م

 0 ،46 التخطيط 6

 0 ،43 المراقبة والتحكم 2

 0 ،42 التقييم 4

 0 ،42 الدرجة الكلية

 األكاديمييتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس مفهوم الذات 

 . رتفعة لذا يتمتع المقياس وأبعاده بدرجة مناسبة من الثبات والثقةودرجتها الكلية م

 صياغة المقياس فى صورته النهائية:  

التخطيط، المراقبة )محاور( 4)صورته النهائية وهو يتكون من تم وضع المقياس فى 

، (مفردة 64)المحور األول يتكون من  :ولكل محور مجموعة من المفردات وهى( والتحكم، التقييم

 . (مفردة62)، المحور الثالث يتكون من(مفردة64)المحور الثانى يتكون من 

 : (من إعداد الباحثة)مقياس العادات العقلية  :ثانيا

 تحوووالت تربويووة مهمووة،  عوورف الفكوور التربوووي فووي السوونوات األخيوورة: الهوودف موون المقيوواس

التعلويم المختلفوة  فوي مراحول التقليديوة المتبعوة اإللكترونوي اإلنجوازوانتقادات كبيورة لطورق ملوف 

المتزايود بتنميوة العوادات  ، ومون جملوة هوذه التحووالت االهتموام(الثوانوي –اإلعدادي  –االبتدائي)

 .أهووم صووفات الفوورد المثقووف علميًووا للتالميووذ، حيووث إنهووا موون Habits Of Mind العقليووة

 (.، 89، 2003عبدالمعطي، )

العادات العقلية، هدفًا رئيًسا في جميع مراحل تكون  وتدعو أساليب التربية الحديثة إلى أن

 أن العادات العقلية Marzano ،2000 االبتدائي، حيث يرى مارزانو التعليم بداية من التعليم

يشير  كما. الضعيفة تؤدي عادة إلى تعلم ضعيف بغض النظر عن مستوانا في المهارة أو القدرة

قل يسبب الكثير من القصور في نتائج العملية عادات الع استخدامإلى أن إهمال ( 2006( كوستا

ها استخدامليست امتالك المعلومات بل هي معرفة كيفية العمل عليها و التعليمية؛ فالعادات العقلية
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إلى إنتاج المعرفة، وليس استذكارها أو  السلوكيات الذكية يقود الطالبة الجامعية أيًضا، فهي نمط من

 :طبقاً للخطوات اآلتية على هذا فقد تم اعداد مقياس العادات العقليةو، على نمط سابق إعادة إنتاجها

 إعداد قائمة بالعادات العقلية:  

هتمت بالعادات العقلية احثة على الدراسات السابقة التى اولتحديد محاور المقياس إطلعت الب

 :عداد هذه القائمة باتباع اإلجراءات اآلتيةإتم وقد 

 .ت العادات العقليةدراسة األدبيات التي تناول .1

 .والعادات الفرعية المتضمنة في كل منها إعداد قائمة تشمل العادات العقلية .2

ليه الباحثة من عادات خاصة إالتحقق من صدق قائمة العادات، حيث تم عره ما توصل  .3

بالعادات العقلية على السادة المحكمين وتم األخذ بآرائهم للوصول إلى القائمة النهائية الخاصة 

 . العادات العقليةب

 : تحديد محاور المقياس التى تتمثل فى األتى ةومن هنا استطاعت الباحث

 . (عادة فرعية 63)التفكير التبادلى ويتضمن المحور  :المحور األول

 . (عادة فرعية 63)المثابرة ويتضمن المحور  :المحور الثانى

 (عادة فرعية 63)المرونة ويتضمن المحور  :المحور الثالث

في ضوء العادات السابقة تم بناء مقياس العادات العقلية، حيث تم ترجمة كل عادة فرعيوة إلوى 

 . موقف يمثل هذه العادة وبالتالي معرفة مدى توافر كل عادة من العادات العقلية لدى الطالبات

 إختيار نوع العبارات للمقياس وصياغتها : -

يوث توم إختيوار نووع العبوارات بطريقوة التودرج قامت الباحثة بتصميم مقياس العوادات العقليوة ح

 :الرباعى تم صياغة مفردات المقياس باتباع ما يلي

  االطالع على بعض األدبيات المتعلقة بإعداد مقاييس العادات العقلية مثول دراسوات كول مون ( :

(Goldenberg ،1996 )(.200) ودراسووووووة عمووووووور ، ( 2066، جوووووورادين والرفوووووووع)و ،

، ودراسووة حيوودر عبوود (2060)، ودراسووة نوفوول(م 2001)لة الصووبا  ودراسووة سوومي، ودراسووة

 (..200)ودراسة محمد ( 2062)الرضا طراد 

 وعاداتهوا الفرعيوة المتضومنة والمواقوف التوي يمكون أن تمثول هوذه  وضع قائمة بالعوادات العقليوة

 .العادات

 ترجمة كل عادة فرعية إلى موقف تعبر عنه عبارة . 

 إعداد مفتاح التصحيح : 

" ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول " حيث تم التصحيح على مقياس  "فتاح تصحيح المقياس م"

 . على الترتيب للمفردات( 6 – 2 – 4- 3)بدرجات 

المحور الثالث ( + )مفردة63المحور الثانى ( + )مفرد 63المحور األول)[= الدرجة

- : حيث كانتدرجة وتم تقسيم المحاور حسب المدى  228 =درجات  .×  ]( مفردة63

 .1.أقل درجة هى  –أ 

 .224أكبر درجة هى  -ب

 تحديد الزمن المناسب لمقياس العادات العقلية : 

ات السرعة وليس األداء اختبارفيما يتعلق بحساب زمن مقياس العادات العقلية يعتبر من نوع 

 لذا تم اعتماد الزمن األقصى، وهذا لتنظيم العمل عند التطبيق 
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 مقياس العادات العقلية  زمن( 22-3)جدول 

 الزمن الفعلي التقريبي
الزمن 

 التجريبي

زمن قراءة 

 التعليمات

متوسط زمن 

 اإلجابة
 األداة

 مقياس العادات العقلية  .3 . 0. (محاضرة تقريباً )دقيقة  0.

 وضع المقياس فى صورته األولية :-  

فكيور التبوادلى، المراقبوة الت)محواور( 4)صورته األولية وهو يتكوون مون  تم وضع المقياس فى

، (مفووردة .6)المحوور األول يتكوون مون  :ولكول محووور مجموعوة مون البنوود وهووى( والوتحكم، التقيويم

 . (مفردة .6) ، المحور الثالث يتكون من(مفردة.6)المحور الثانى يتكون من 

 (ضبط المقياس)يب وتقنين المقياس تجر:  

 : ت له كما يأتىتم تقنين المقياس وذلك بتعيين الصدق والثبا

  :صدق المقياس :أوالً 

 : (صدق المحكمين)الصدق الظاهرى  . أ

اعتمدت الباحثة على صدق المحكمين، حيث قامت بعره المقياس في صورته األوليوة وهوو 

مفردة على السادة المحكمين حيث أشاروا إلى بعض التعوديالت فوي صوياغة بعوض ( 10)يتكون من 

ات األخورى التوي ال تعبور عون المهوارة المقاسوة، كموا اقترحووا مفردات المقياس وحذف بعض المفرد

إضافة بعض المفردات الجديدة، ثم قامت الباحثة بعره المقياس على السادة المحكمين مورة أخورى 

بعد إجراء التعديالت واتفقوا جميعاً على أن المفردات المستخدمة في المقياس تتسم بالدقة والوضوح 

 .لوك اإلجرائي للمهارة التي تمثلهاوتعكس في الوقت ذاته الس

قد تركزت اقتراحات السادة المحكمين على تعوديل بعوض المفوردات فوي مقيواس عوادات العقول 

 :يوضحها الجدول التالي

  العادات العقليةيوضح أرقام المفردات المطلوب تعديلها لمقياس مفهوم ( 27-3)جدول 

 يلالمفردة بعد التعد المفردة قبل التعديل العادة

التفكير 

 التبادلي

استخدم عدداً من الطرق عند ثبات  -1

عدم نجاح الطريقة المستخدمة أثناء 

 .العمل

ال استخدم عدداً من الطرق عند  -1

ثبات عدم نجاح الطريقة المستخدمة 

 ..أثناء العمل

 المثابرة
أُفضل العمل التعاوني في إنتاج  -

 األفكار

ج ال أُفضل العمل التعاوني في إنتا -

 .األفكار

 المرونة
لدي االستعداد لتغيير أفكاري بناء  -4

 ..على إسهامات الزميالت األخريات

ليس لدي االستعداد لتغيير أفكاري  -4

بناء على إسهامات الزميالت 

 ..األخريات

 

قامت الباحثة بإجراء التعديالت التوي حوددها السوادة المحكموين ثوم إعوادة عرضوها مورة أخورى 

وبناًء على اقتراحاتهم قام الباحثة بتعوديل صوياغة بعوض المفوردات مورة أخورى وقود  على المحكمين،

 . من جانب المحكمين% 40قام الباحثة بحذف المفردات التي نالت درجة تقل عن نسبة 

مفردة في صوورته النهائيوة ( 3.)فردات أصبح عدد مفردات المقياس م( 4)وبعد عملية حذف

والجودول % 40اتفاق من جانب السادة المحكمين وال تقل عن نسبة وهي المفردات التي نالت درجة 

 .التالي يوضح ذلك
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 يوضح نسبة االتفاق بالنسبة لمقياس العادات العقلية  (22-3)جدول 

 االبعاد الثالثة للعادات العقلية

 المرونة المثابرة التفكير التبادلي

 م
نسبة 

 االتفاق
 م

نسبة 

 االتفاق
 م

نسبة 

 االتفاق
 م

 نسبة

 االتفاق
 م

نسبة 

 االتفاق
 م

نسبة 

 االتفاق

6 600% 46 600% 2 3.% 42 600% 4 600% 44 600% 

3 600% 43 600% . 3.% 4. 600% 1 600% 41 600% 

1 44% 41 4.% 4 600% 44 600% 3 44% 43 33% 

60 600% 30 600% 66 600% 36 600% 62 600% 32 600% 

64 30% 34 600% 63 600% 33 600% 6. 30% 3. 600% 

61 600% 31 30% 61 600% 31 600% 64 600% 34 30% 

63 600% 33 600% 20 600% .0 600% 26 600% .6 600% 

22 600% .2 30% 24 600% .4 600% 23 600% .3 600% 

2. 600% .. 600% 21 30% .1 600% 21 600% .1 600% 

24 600%   23 600%   40 33%   

أن نسبة اتفاق السادة المحكمين علوى مفوردات أبعواد مقيواس عوادات يتضح من الجدول السابق 

لكول أبعواد المقيواس ولكول % ( 600 -% .4) العقل كانت مرتفعة، فنجد أن النسوبة تتوراوح موا بوين 

 : مفردة، كما يتضح من الجدول التالي( 1.)وأصبحت عدد مفردات المقياس  .مفرداته

 لية وعدد مفردات كل بعد قبل وبعد التحكيمابعاد مقياس العادات العق( 23-3)جدول 

 البعد م

عدد 

المفردات قبل 

 التحكيم

عدد المفردات 

 بعد التحكيم
 أرقام المفردات المتفق عليها

6 
التفكير 

 التبادلي
20 63 

6 ،3 ،1 ،60 ،64 ،61 ،63 ،22 ،2. ،

24 ،46 ،43 ،41 ،30 ،34 ،31 ،33 ،

.2 ،.. 

 63 20 المثابرة 2

2 ،. ،4 ،66 ،63 ،61 ،20 ،24 ،21 ،

23 ،42 ،4. ،44 ،36 ،33 ،31 ،.0 ،

.4 ،.1 

 63 20 المرونة 4

4 ،1 ،3 ،62 ،6. ،64 ،26 ،23 ،21 ،

40 ،44 ،41 ،43 ،32 ،3. ،34 ،.6 ،

.3 ،.1 

قامووت الباحثوة بإيجوواد نسوبة صوودق المحتوووى لمفوردات كوول بعود موون أبعوواد   :صودق المحتوووى . ب

 ((Cohen 2002: 17 معادلة كوهن استخدامالمقياس ب
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 معامالت صدق المحتوى لمفردات مقياس عادات العقل( 22-3)جدول 

 االبعاد الثالثة للعادات العقلية

 المرونة المثابرة التفكير التبادلي

 م

نسبة 

صدق 

 المفردة

 م

نسبة 

صدق 

 المفردة

 م

نسبة 

صدق 

 المفردة

 م

نسبة 

صدق 

 المفردة

 م

نسبة 

صدق 

 المفردة

 م

نسبة 

صدق 

 المفردة

6 6 46 6 2 6 42 6 4 0541 44 6 

3 6 43 0541 . 6 4. 6 1 6 41 6 

1 6 41 6 4 6 44 6 3 6 43 6 

60 6 30 6 66 6 36 6 62 6 32 6 

64 6 34 6 63 6 33 0541 6. 0543 3. 6 

61 0541 31 6 61 6 31 6 64 6 34 6 

63 6 33 6 20 0541 .0 6 26 6 .6 6 

22 6 .2 6 24 6 .4 6 23 6 .3 0541 

2. 6 .. 6 21 6 .1 6 21 6 .1 6 

24 0541  23 6  40 6  

يتضح من الجدول السابق أن نسبة صدق المفردات لكل بعد من أبعاد المقياس تتراوح موا بوين 

وقاموت الباحثوة بإيجواد صودق المحتووى  .مما يدل على تمتعها بدرجة عالية من الصدق( 6 :0، 41)

المعادلووة السووابق ذكرهووا، وكانووت نسووبة صوودق  اسووتخدامب لكوول بعوود موون أبعوواد مقيوواس عووادات العقوول

وهوى نسوبة عاليوة تودل علوى صودق المقيواس ( 0، 32)المحتوى ألبعاد المقياس أكبور مون أو تسواوى 

 : كما موضح في الجدول التالي( 0، .0)عند مستوى داللة 

 معامالت صدق المحتوى ألبعاد مقياس العقل( 22-3)جدول رقم 

 قليةمهارات العادات الع

 المرونة المثابرة التفكير التبادلي االبعاد

 0، 34 0، .3 0، 32 نسبة صدق المحتوى

 : ثبات مقياس عادات العقل :ثانيًا

طالبووة بالمجموعوة االولووى و الثانيوة موون ( 40)قاموت الباحثووة بتطبيوق المقيوواس علوى عينووة مون 

بيوة بجامعووة االميورة نوورة، وتووم طالبوات المسوتوى السوادس بقسووم المنواهج وطورق التوودريس كليوة التر

  :استخراج معامل ثبات المقياس بتطبيق معادلة ألفا كرونباخ كما في الجدول التالي



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

223 

 ألبعاد مقياس عادات العقل معامالت الثبات كل بعد من( 22-3)جدول رقم 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ االبعاد م

 0، 32 التفكير التبادلي 6

 0، 43 المثابرة 2

 0، 44 رونةالم 4

 0، 30 الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس عادات العقول ودرجتهوا الكليوة 

 . مرتفعة لذا يتمتع المقياس وأبعاده بدرجة مناسبة من الثبات والثقة

 صياغة المقياس فى صورته النهائية:  

التفكيور التبوادلى، المثوابرة، )محاور( 4)ون من ى صورته النهائية وهو يتكتم وضع المقياس ف

، المحوور (مفردة 63)المحور األول يتكون من  :ولكل محور مجموعة من المفردات وهى( المرونة

 . (مفردة63)، المحور الثالث يتكون من(مفردة63)الثانى يتكون من 

  :عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

 اتفسيرهالنتائج المتعلقة بالفرض األول و : 

 نص الفرض األول : 

بين متوسطى أداء طالبات ( .050 ≥)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة " 

المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى مستوى التفكير التبادلى لصالح 

 . المجموعة التجريبية

 : خطوات التاليةوللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثه بإتباع ال

 Independent - Samples T-Testفووى حالووة عينتووين مسووتقلتين ( ت) اختبووار اسووتخدام .6

فوى تنميوة التفكيور التبوادلى لودى  اإللكترونوي اإلنجوازوذلك للتعورف علوى معنويوة توأثير ملوف 

 .الطالبات

حسوواب المتوسووط الحسووابى واالنحووراف المعيووارى السووتجابات طالبووات المجموعووة الضووابطة  .2

 . لمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدىوا

إيتا)حساب معامل مربع التأثير  .4
2

( 
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المجموعة الضابطة وداللة الفروق بين ( T)يوضح المتوسطات واإلنحرافات وقيمة ( 2)جدول 

   تنمية التفكير التبادلىوالمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى 

 العبنة مصدر التباين
المتوسط 

 الحسابى

نحراف اال

 المعيارى
 (T)قيمة 

درجات 

 الحرية
 الداللة

حجم 

األثر 

إيتا)
2
) 

مستوى 

 الداللة

المجموعة 

 الضابطة
32 .151 .540 

-64522 42 05000 05402 
 دالة عند

المجموعة  (.050)

 التجريبية
32 1453 4501 

  :من الجدول يتضح

 بالنسوبة للتفكيور التبوادلى  إلستجابات طالبات المجموعة الضوابطة 540.= ، ع 151.= أن م

إلسوووتجابات طالبوووات المجموعوووة التجريبيوووة بالنسوووبة للتفكيووور  4501= ، ع 1453= بينموووا م

 64522-( = T) التبادلى وكانت قيمة

  أن المتوسط الحسابى إلستجابات طالبات المجموعوة الضوابطة بالنسوبة للتفكيور التبوادلى أكبور

مجموعة التجريبية بالنسبة للتفكيور التبوادلى، مموا من المتوسط الحسابى إلستجابات طالبات ال

 اإللكترونوي اإلنجوازيودل علوى أن إسوتجابات طالبوات المجموعوة التجريبيوة بعود تطبيوق ملوف 

 . أفضل من إستجابات طالبات المجموعة الضابطة

  بووين المجموعووة الضووابطة ( .050)توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى داللووة

ويتضوح مون ذلوك أنوه  .يبية فى التفكير التبادلى لصالح المجموعة التجريبيةوالمجموعة التجر

حيوث على مستوى تنميوة التفكيور التبوادلى  اإللكتروني اإلنجازيوجد تأثير معنوي كبير لملف 

جوواءت قيمووة إيتووا
2
علووى مسووتوى  اإللكترونووي اإلنجووازأى أن حجووم تووأثير ملووف ( 05402= ) 

 % 4052التفكير التبادلى لدى الطالبات 

 االنتائج المتعلقة بالفرض الثانى وتفسيره : 

 نص الفرض الثانى : 

بين متوسطى أداء طالبات ( .050 ≥)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "

المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى مستوى المثابرة لصالح 

 . "المجموعة التجريبية 

 : هذا الفرض قامت الباحثه بإتباع الخطوات التالية وللتحقق من

وذلوك  Independent - Samples T-Testفى حالة عينتين مسوتقلتين ( ت) اختبار استخدام .6

 .فى تنمية المثابرة لدى الطالبات اإللكتروني اإلنجازللتعرف على معنوية تأثير ملف 

البووات المجموعووة الضووابطة حسوواب المتوسووط الحسووابى واالنحووراف المعيووارى السووتجابات ط .2

 . والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى

إيتا)حساب معامل مربع التأثير  .4
2

( 
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المجموعة وداللة الفروق بين ( T)يوضح المتوسطات واإلنحرافات وقيمة ( 7-2)جدول 

 تنمية المثابرةالضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى 

 العبنة مصدر التباين
متوسط ال

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
 (T)قيمة 

درجات 

 الحرية
 الداللة

حجم 

األثر 

إيتا)
2
) 

مستوى 

 الداللة

المجموعة 

 الضابطة
32 .151 .516 

-050.3 42 05343 05461 

غير 

 دالة عند

المجموعة  (.050)

 التجريبية
32 .154 . ،.3 

  :من الجدول يتضح

 البات المجموعة الضابطة بالنسبة للمثابرة بينما مإلستجابات ط 516.= ، ع 151.= أن م =

 إلسوتجابات طالبووات المجموعوة التجريبيووة بالنسووبة للمثوابرة وكانووت قيمووة 5.3.= ، ع 154.

(T = )-050.3 

  أن المتوسووط الحسووابى إلسووتجابات طالبووات المجموعووة الضووابطة بالنسووبة للمثووابرة والمتوسووط

تجريبية بالنسوبة للمثوابرة متسواويان، مموا يودل علوى الحسابى إلستجابات طالبات المجموعة ال

تسوواوى  اإللكترونووي اإلنجووازأن إسووتجابات طالبووات المجموعووة التجريبيووة بعوود تطبيووق ملووف 

 . إستجابات طالبات المجموعة الضابطة

  بووين المجموعووة الضووابطة ( .050)ال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى داللووة

ويتضح من ذلك أنه ال يوجود  .المثابرة لصالح المجموعة التجريبية والمجموعة التجريبية فى

حيوث جواءت قيموة علوى مسوتوى تنميوة المثوابرة  اإللكتروني اإلنجازتأثير معنوي كبير لملف 

إيتووا
2
علووى مسووتوى المثووابرة لوودى  اإللكترونووي اإلنجووازأى أن حجووم تووأثير ملووف ( 05000= ) 

 . %0الطالبات 

 ارض الثالث وتفسيرهالنتائج المتعلقة بالف : 

 نص الفرض الثالث : 

بين متوسطى أداء طالبات ( .050 ≥)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "

لمرونة لصالح المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى مستوى ا

 . "المجموعة التجريبية

 : الخطوات التالية وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثه بإتباع

وذلوك  Independent - Samples T-Testفوى حالوة عينتوين مسوتقلتين ( ت) اختبار استخدام .6

 .فى تنمية المرونة لدى الطالبات اإللكتروني اإلنجازللتعرف على معنوية تأثير ملف 

حسوواب المتوسووط الحسوووابى واالنحووراف المعيوووارى السووتجابات طالبوووات المجموعووة الضوووابطة  .2

 . ة التجريبية فى التطبيق البعدىوالمجموع

إيتا)حساب معامل مربع التأثير  .4
2

( 
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المجموعة وداللة الفروق بين ( T)يوضح المتوسطات واإلنحرافات وقيمة ( 2-2)جدول 

 تنمية المرونةالضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى 

 العبنة مصدر التباين
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
 (T)قيمة 

درجات 

 الحرية
 الداللة

حجم 

األثر 

إيتا)
2
) 

مستوى 

 الداللة

المجموعة 

 الضابطة
32 ..53 4546 

-2354. 42 05000 05414 
 دالة عند

المجموعة  (.050)

 التجريبية
32 1454 4504 

  :من الجدول يتضح

 ة بينمووا إلسووتجابات طالبووات المجموعووة الضووابطة بالنسووبة للمرونوو 4546= ، ع 53..= أن م

إلسووتجابات طالبووات المجموعووة التجريبيووة بالنسووبة للمرونووة وكانووت  4504= ، ع 1454= م

 .2354-( = T) قيمة

  أن المتوسووط الحسووابى إلسووتجابات طالبووات المجموعووة الضووابطة بالنسووبة للمرونووة أكبوور موون

علوى المتوسط الحسابى إلستجابات طالبات المجموعوة التجريبيوة بالنسوبة للمرونوة، مموا يودل 

أفضول مون  اإللكترونوي اإلنجوازأن إستجابات طالبات المجموعة التجريبيوة بعود تطبيوق ملوف 

 . إستجابات طالبات المجموعة الضابطة

  بووين المجموعووة الضووابطة ( .050)توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى داللووة

ذلوك أنوه يوجود ويتضوح مون  .والمجموعة التجريبية فى المرونة لصالح المجموعوة التجريبيوة

حيوث جواءت قيموة علوى مسوتوى تنميوة المرونوة  اإللكتروني اإلنجازتأثير معنوي كبير لملف 

إيتووا
2
علووى مسووتوى المثووابرة لوودى  اإللكترونووي اإلنجووازأى أن حجووم تووأثير ملووف ( 05414= ) 

 . %4154الطالبات 

 االنتائج المتعلقة بالفرض الرابع وتفسيره : 

 نص الفرض الرابع : 

بين متوسطى أداء طالبات ( .050 ≥)روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد ف"

العقل لصالح  المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى مستوى عادات

 . "المجموعة التجريبية

 : وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثه بإتباع الخطوات التالية

وذلوك  Independent - Samples T-Testالة عينتين مسوتقلتين فى ح( ت) استخدام اختبار .6

 .فى تنمية عادات العقل لدى الطالبات اإللكتروني اإلنجازللتعرف على معنوية تأثير ملف 

حسوواب المتوسووط الحسووابى واالنحووراف المعيووارى السووتجابات طالبووات المجموعووة الضووابطة  .2

 . والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى

إيتا)عامل مربع التأثير حساب م .4
2

( 
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المجموعة وداللة الفروق بين ( T)يوضح المتوسطات واإلنحرافات وقيمة ( 3-2 )جدول 

 تنمية عادات العقل الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى 

 العبنة مصدر التباين
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
 (T)قيمة 

درجات 

 الحرية
 الداللة

م حج

األثر 

إيتا)
2
) 

مستوى 

 الداللة

المجموعة 

 الضابطة
32 61354 1563 

-26542 42 05000 054.4 
 دالة عند

المجموعة  (.050)

 التجريبية
32 20.5. 1542 

  :من الجدول يتضح

 إلستجابات طالبات المجموعة الضوابطة بالنسوبة لعوادات العقول  1563= ، ع 61354= أن م

إلسووتجابات طالبوووات المجموعووة التجريبيوووة بالنسووبة لعوووادات  1542= ، ع .20.5= بينمووا م

 26542-( = T) العقل وكانت قيمة

  أن المتوسط الحسابى إلستجابات طالبات المجموعة الضابطة بالنسبة لعادات العقل أكبر مون

المتوسط الحسابى إلستجابات طالبات المجموعوة التجريبيوة بالنسوبة لعوادات العقول، مموا يودل 

أفضول  اإللكترونوي اإلنجوازستجابات طالبات المجموعة التجريبية بعد تطبيق ملوف على أن إ

 . من إستجابات طالبات المجموعة الضابطة

  بووين المجموعووة الضووابطة ( .050)توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى داللووة

أنوه ويتضوح مون ذلوك  .والمجموعة التجريبية فوى عوادات العقول لصوالح المجموعوة التجريبيوة

حيوث علوى مسوتوى تنميوة عوادات العقول  اإللكترونوي اإلنجوازيوجد تأثير معنوي كبيور لملوف 

جوواءت قيمووة إيتووا
2
علووى مسووتوى  اإللكترونووي اإلنجووازأى أن حجووم تووأثير ملووف ( 054.4= ) 

 . %4.54عادات العقل لدى الطالبات 

حيث أشار إلى  (2004كوستا وكاليكا، )ومن الدراسات التى اتفقت مع هذه النتيجة دراسة 

تتوافر عند المعلمين الفرصة لجعل عادات العقل جزًءا مهًما من عمل الصف عندما يشكلون  أنه

الوحدات الدراسية، أو يصممون الدروس، ويكون اكتساب عادات العقل في أفضل حاالته عندما 

ل، وتصميمها كما تعمل المناهج القائم تنظيمها على عادات العق. تدمج كجزء من العملية الصفية

على سد الفجوة بين واضعي المنهج والمستخدم له، فتلك المناهج تتيح للطالب الفرصة ليخطو قدًما 

نحو اإلبداع واالبتكار والتجريب، كما تمنحه فرصة تعرف النتيجة النهائية العملية للنظريات 

ف الحاالت الخاصة ات والتجارب وتعرختباروالحسابات واال، المدروسة، وتشجع البدايات الخاطئة

(Goldenberg ،1996) 

في التدريس ؛مما ساهم في  اإللكتروني اإلنجازاستخدمت ملف  وهو ما قامت به الباحثة حين

أتاح الفرصة للطالبة أن تمارس  اإللكتروني اإلنجازملف  استخدامإذ إن ، تنمية العادات العقلية ككل

واالستبدال دون استسالم حتى الوصول إلى  مهارات المقارنة استخدامو، كيفية تسلسل األنشطة

كماساهم في تنمية التفكير التبادلي بين الطالبات من خالل اإلصغاء إلى . الهدف المتوقع والمنشود

، اإللكتروني اإلنجازملف  استخدامملحوظات زميالتهن، والتعاون معهن والتشاور بينهن في كيفية 

لى اختيار العناوين للفقرات المقروءة، وشرح والتشاور معهن عبر اإلنترنت، وتشجيعهن ع

وإدخال التعديالت وفقًا لمقترحات ، المفردات، وكيفية تنظيمها على الملف، ومراجعة الملف

وأدى إلى الخلق واإلبداع من خالل تآزر الطالبات في . المجموعة في جو تسوده األلفة والمودة
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سلها بدقة، وربطها بخبراتهن السابقة تنظيم الملف واعداده ومدى تضمين المعلومات وتسل

وتتفق نتائج هذه الدراسة التي أثبتت فعالية . وتجاربهن، فضاًل عن تقديرهن لمعارف بعضهم بعًضا

، Morgan)و)في تنمية عادات العقل مع دراسة اإللكتروني اإلنجازخرائط ملف 
 ،(.200زيدان،)،ودراسة(2009

في المقياس البعدي الكلي، إال أنه ال  لكترونياإل اإلنجازوعلى الرغم من تحقق أثر ملف 

هذه  يوجد فرق ذو داللة إحصائية للمقياس في عادة لمثابرة، وربما كان ذلك بسبب قلة التدريبات في

العادات، أو ضيق الوقت، إذ الحظت الباحثة قصر المدة بالنسبة إلى عدد العادات، والوقت المحدد 

 . نية أسابيعإلنهاء التجربة التي استغرقت ثما

 االنتائج المتعلقة بالفرض الخامس وتفسيره : 

 نص الفرض الخامس : 

بين متوسطى أداء طالبات ( .050≥ )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "

التجريبية فى التطبيق البعدى فى مستوى التخطيط لصالح  والمجموعةالمجموعة الضابطة 

 . "المجموعة التجريبية 

 : قق من هذا الفرض قامت الباحثه بإتباع الخطوات التاليةوللتح

وذلوك  Independent - Samples T-Testفى حالة عينتين مسوتقلتين ( ت) استخدام اختبار .6

 .فى تنمية التخطيط لدى الطالبات اإللكتروني اإلنجازللتعرف على معنوية تأثير ملف 

ات طالبووات المجموعووة الضووابطة حسوواب المتوسووط الحسووابى واالنحووراف المعيووارى السووتجاب .2

 . والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى

إيتا)حساب معامل مربع التأثير  .4
2

( 

المجموعة وداللة الفروق بين ( T)يوضح المتوسطات واإلنحرافات وقيمة ( 2-2)جدول 

 تنمية التخطيط الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى 

 ةالعبن مصدر التباين
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
 (T)قيمة 

درجات 

 الحرية
 الداللة

حجم 

األثر 

إيتا)
2
) 

مستوى 

 الداللة

المجموعة 

 الضابطة
32 4.53 3544 

-24543 42 05000 05360 
 دالة عند

المجموعة  (.050)

 التجريبية
32 1656 2530 

  :من الجدول يتضح

 لبوات المجموعوة الضوابطة بالنسوبة للتخطويط بينموا إلسوتجابات طا 3544= ، ع 4.53= أن م

إلسووتجابات طالبووات المجموعووة التجريبيووة بالنسووبة للتخطوويط وكانووت  2530= ، ع 1656= م

 24543-( = T) قيمة

  أن المتوسووط الحسووابى إلسووتجابات طالبووات المجموعووة الضووابطة بالنسووبة للتخطوويط أكبوور موون

التجريبية بالنسوبة للتخطويط، مموا يودل علوى  المتوسط الحسابى إلستجابات طالبات المجموعة

أفضول مون  اإللكترونوي اإلنجوازأن إستجابات طالبات المجموعة التجريبيوة بعود تطبيوق ملوف 

 . إستجابات طالبات المجموعة الضابطة
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  بووين المجموعووة الضووابطة ( .050)توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى داللووة

ويتضوح مون ذلوك  .لتخطويط لصوالح المجموعوة التجريبيوةوالمجموعة التجريبية فى مسوتوى ا

حيوث علوى مسوتوى تنميوة التخطويط  اإللكترونوي اإلنجوازأنه يوجد توأثير معنووي كبيور لملوف 

جوواءت قيمووة إيتووا
2
علووى مسووتوى  اإللكترونووي اإلنجووازأى أن حجووم تووأثير ملووف ( 05360= ) 

 . %36التخطيط لدى الطالبات 

 اوتفسيره النتائج المتعلقة بالفرض السادس : 

 نص الفرض السادس : 

بين متوسطى أداء طالبات ( .050 ≥)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "

المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى مستوى المراقبة والتحكم لصالح 

 . "المجموعة التجريبية 

 : ع الخطوات التاليةوللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثه بإتبا

 Independent - Samples T-Testفووى حالووة عينتووين مسووتقلتين ( ت) اختبووار اسووتخدام .6

فوى تنميوة المراقبوة والوتحكم لودى  اإللكترونوي اإلنجازوذلك للتعرف على معنوية تأثير ملف 

 .الطالبات

ة حسوواب المتوسووط الحسووابى واالنحووراف المعيووارى السووتجابات طالبووات المجموعووة الضووابط .2

 . والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى

إيتا)حساب معامل مربع التأثير  .4
2

( 

المجموعة وداللة الفروق بين ( T)يوضح المتوسطات واإلنحرافات وقيمة ( 2-2)جدول 

 تنمية المراقبة والتحكمالضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى 

 العبنة مصدر التباين
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
 (T)قيمة 

درجات 

 الحرية
 الداللة

حجم 

األثر 

إيتا)
2
) 

مستوى 

 الداللة

المجموعة 

 الضابطة
32 41534 3560 

-23544 42 05000 05364 
 دالة عند

المجموعة  (.050)

 التجريبية
32 10516 4503 

  :من الجدول يتضح

 الضوووابطة بالنسوووبة للمراقبوووة إلسوووتجابات طالبوووات المجموعوووة  3560= ، ع 41534= أن م

إلسووتجابات طالبووات المجموعووة التجريبيووة بالنسووبة  4503= ، ع 10516= والووتحكم بينمووا م

 23544-( = T) للمراقبة والتحكم وكانت قيمة

  أن المتوسط الحسابى إلستجابات طالبات المجموعة الضابطة بالنسبة للمراقبة والوتحكم أكبور

البوات المجموعووة التجريبيوة بالنسووبة للمراقبوة والووتحكم، مون المتوسووط الحسوابى إلسووتجابات ط

 اإللكتروني اإلنجازمما يدل على أن إستجابات طالبات المجموعة التجريبية بعد تطبيق ملف 

 . أفضل من إستجابات طالبات المجموعة الضابطة

  بووين المجموعووة الضووابطة ( .050)توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى داللووة

ويتضح من  .عة التجريبية فى مستوى المراقبة والتحكم لصالح المجموعة التجريبيةوالمجمو
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علووى مسووتوى تنميووة المراقبووة  اإللكترونووي اإلنجووازذلووك أنووه يوجوود تووأثير معنوووي كبيوور لملووف 

حيووث جوواءت قيمووة إيتوواوالووتحكم 
2
 اإللكترونووي اإلنجووازأى أن حجووم تووأثير ملووف ( 05360= ) 

 . %3654لدى الطالبات  على مستوى المراقبة والتحكم

 االنتائج المتعلقة بالفرض السابع وتفسيره : 

 نص الفرض السابع : 

بين متوسطى أداء طالبات ( .050 ≥)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "

لتقييم لصالح المجموعة المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى مستوى ا

 . "التجريبية

 : وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثه بإتباع الخطوات التالية

وذلوك  Independent - Samples T-Testفى حالة عينتين مسوتقلتين ( ت) اختبار استخدام .6

 .فى تنمية التقييم لدى الطالبات اإللكتروني اإلنجازللتعرف على معنوية تأثير ملف 

السووتجابات طالبووات المجموعووة الضووابطة  حسوواب المتوسووط الحسووابى واالنحووراف المعيووارى .2

 . والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى

إيتا)حساب معامل مربع التأثير  .4
2

( 

المجموعة وداللة الفروق بين ( T)يوضح المتوسطات واإلنحرافات وقيمة ( 2-2)جدول 

 تنمية التقييمالضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى 

 العبنة نمصدر التباي
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
 (T)قيمة 

درجات 

 الحرية
 الداللة

حجم 

األثر 

إيتا)
2
) 

مستوى 

 الداللة

المجموعة 

 الضابطة
32 30561 3513 

-63546 42 05000 05421 
 دالة عند

المجموعة  (.050)

 التجريبية
32 .154 254. 

  :من الجدول يتضح

 تجابات طالبات المجموعة الضابطة بالنسبة للتقييم بينما مإلس 3513= ، ع 30561= أن م =

( T) إلستجابات طالبات المجموعة التجريبية بالنسبة للتقييم وكانت قيمة .254= ، ع 154.

 =-63546 

  أن المتوسووط الحسووابى إلسووتجابات طالبووات المجموعووة الضووابطة بالنسووبة للتقيوويم أكبوور موون

المجموعة التجريبية بالنسبة للتقيويم، مموا يودل علوى أن  المتوسط الحسابى إلستجابات طالبات

أفضوول موون  اإللكترونووي اإلنجووازإسووتجابات طالبووات المجموعووة التجريبيووة بعوود تطبيووق ملووف 

 . إستجابات طالبات المجموعة الضابطة

  بووين المجموعووة الضووابطة ( .050)توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى داللووة

ويتضوح مون ذلوك أنوه  .ى مستوى التقييم لصالح المجموعوة التجريبيوةوالمجموعة التجريبية ف

حيوث جواءت علوى مسوتوى تنميوة التقيويم  اإللكترونوي اإلنجوازيوجد تأثير معنوي كبيور لملوف 

قيمة إيتا
2
على مسوتوى التقيويم لودى  اإللكتروني اإلنجازأى أن حجم تأثير ملف ( 05421= ) 

 . %4251الطالبات 
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 اوتفسيره ثامنلفرض الالنتائج المتعلقة با : 

 ثامننص الفرض ال : 

بين متوسطى أداء طالبات ( .050 ≥)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "

 األكاديمىالمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى مستوى فهم الذات 

 . "لصالح المجموعة التجريبية 

 : الباحثه بإتباع الخطوات التالية وللتحقق من هذا الفرض قامت

وذلوك  Independent - Samples T-Testفى حالة عينتين مسوتقلتين ( ت) اختبار استخدام .6

لوودى  األكوواديمىفووى تنميووة فهووم الووذات  اإللكترونووي اإلنجووازللتعوورف علووى معنويووة تووأثير ملووف 

 .الطالبات

ت المجموعووة الضووابطة حسوواب المتوسووط الحسووابى واالنحووراف المعيووارى السووتجابات طالبووا .2

 . والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى

إيتا)حساب معامل مربع التأثير  .4
2

( 

المجموعة وداللة الفروق بين ( T)يوضح المتوسطات واإلنحرافات وقيمة ( 2-2)جدول 

 األكاديمىتنمية فهم الذات الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى فى 

 عبنةال مصدر التباين
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
 (T)قيمة 

درجات 

 الحرية
 الداللة

حجم 

األثر 

إيتا)
2
) 

مستوى 

 الداللة

المجموعة 

 الضابطة
32 6645. 6054 

-41533 42 05000 05334 
 دالة عند

المجموعة  (.050)

 التجريبية
32 61452 351. 

  :من الجدول يتضح

 بات طالبووات المجموعووة الضووابطة بالنسووبة لفهووم الووذات إلسووتجا 6054= ، ع .6645= أن م

إلسوتجابات طالبووات المجموعوة التجريبيوة بالنسووبة  .351= ، ع 61452= بينموا م األكواديمى

 41533-( = T) وكانت قيمة األكاديمىلفهم الذات 

  األكواديمىأن المتوسط الحسابى إلستجابات طالبات المجموعة الضابطة بالنسوبة لفهوم الوذات 

ر موون المتوسووط الحسووابى إلسووتجابات طالبووات المجموعووة التجريبيووة بالنسووبة لفهووم الووذات أكبوو

 اإلنجاز، مما يدل على أن إستجابات طالبات المجموعة التجريبية بعد تطبيق ملف األكاديمى

 . أفضل من إستجابات طالبات المجموعة الضابطة اإللكتروني

 بووين المجموعووة الضووابطة ( .050) توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى داللووة

ويتضح  .لصالح المجموعة التجريبية األكاديمىوالمجموعة التجريبية فى مستوى فهم الذات 

على مستوى تنمية فهم الوذات  اإللكتروني اإلنجازمن ذلك أنه يوجد تأثير معنوي كبير لملف 

حيث جاءت قيمة إيتوا األكاديمى
2
 اإللكترونوي نجوازاإلأى أن حجوم توأثير ملوف ( 05334= ) 

 . %3354لدى الطالبات  األكاديمىعلى مستوى فهم الذات 

 اإللكترونوي اإلنجوازوتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه الدراسات السوابقة مون فاعليوة ملوف 

 األكواديميفى تعديل مفهوم الذات لطالبات كلية التربية بجامعة االميرة نوره وتحسين مستوى الوذات 
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( 2001)دراسووة ، ،Lidman & Walter Demagad( 2003)، دراسووة :لتاليووةمووع الدراسووات ا

Dunnig & Bruice، ، ( 2004)دراسوةHerbert et al ،(2002 )Michelle & robert ،

، دراسوووة Brookers، Jeannie( 2004)دراسوووة ، ،Klinger & Nelson( 2001)دراسوووة 

(2006 )Kietr et al  ( 2002)ودراســةFiltton & Buckrayd. 

 : الدراسة توصيات

عنصرا  الذي يجعل الطالبة الجامعية األكاديمياألخذ بمفهوم الذات توصي الدراسة بضرورة  (6

 .في المجتمعفعاال 

 استخدامتدريب عضو هيئة التدريس على إعداد مواقف تعليمية بتوصي الدراسة بضرورة  (2

 .عادات العقل

 اإللكتروني اإلنجازمجال ملف  االستفادة من نتائج الدراسات والبحوث التي تجرى في (4

 .ووضعها موضع االهتمام والتنفيذ في الجامعات

في التعليم والتعلم، حيث  األكاديميمفهوم الذات  استخدامتوجيه عضو هيئة التدريس إلى أهمية  (3

النظرة الشمولية لعناصر الموقف التعليمي وعالقة التأثير والتأثر، مع التأكيد على دور الطالبة 

 .للمعرفة واألفكار ودور عضو هيئة التدريس بصفته قائداً ومرشداً وموجهاً كبياٍن 

عمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس أثناء الخدمة لتدريبهم وتنمية اتجاهاتهم نحو  (.

 . في التعليم  األكاديميمفهوم الذات  استخدام

 .م والتعلمفي التعلي األكاديميإدخال مقرر في كليات التربية عن مفهوم الذات  (1

أساليب تعليمية تساعد علي  استخدامتنمية العادات العقلية تتطلب من عضو هيئة التدريس  (1

تجسيد األفكار الستيعابها، كما أنها ترتبط بمراحل النمو المعرفي؛ ولهذا يجب أن تكون 

ة األنشطة التعليمية التي نسعى من خاللها لتطوير العادات العقلية مناسبة للمرحلة النمائي

 .المعرفية للمتعلم

تنمية عادات العقل لدي الطالبات من خالل المساندة االجتماعية والتدريب على مدخل الذات  (4

والتغذية الراجعة اإليجابية من جانب الجامعة وعضو هيئة التدريسين، وبخاصة  األكاديمي

عادات في زيادة مستوي  األكاديميأشارت بعض الدراسات إلي وجود تأثير للمدخل الذات 

 .العقل

العمل على تحسن مستوي عادات العقل وبخاصة لدي الطالبات الذين لديهم شكوك بذواتهم  (3

وذلك من خالل إعداد البرامج المناسبة والتخطيط المناسب لكي تكون المقررات الدراسية 

                           .مناسبة إلمكانيات وقدرات الطالبات

ناجحة أمام الطالبات كقدوة لهم، وذلك ألن مالحظة  ضرورة العمل على عره نماذج (60

 .لعقل لدي الطالباتاآلخرين وهم ينجحون يرفع من مستوي عادات ا

ضرورة التعرف على الفروق الفردية بين األفراد في عادات العقل، ألن ذلك يجعل الطالبات  (66

 .على دراية بأسباب الفروق الفردية في التصرفات والتفكير لدي الطالبات

                                        :ةدراسات مقترح

في ضوء عره اإلطار النظري والدراسات السابقة ونتائج الدراسة التي توصلت إليها تنبثق 

 : في حاجة إلى المزيد من الدراسةعدة قضايا 

 وعادات العقل في مراحل تعليمية مختلفة مقارنة تنمية عادات العقل.                  
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  في تنمية عادات  اإللكتروني اإلنجازإجراء بحوث على عينات مختلفة لمعرفة فاعلية ملف

 . األكاديميومفهوم الذات  العقل

 األكاديميومفهوم الذات  دراسة العالقة بين تنمية عادات العقل.                 

  في جامعة االميرة نورة اإلنجازدراسة العالقة بين مهارات التفكير و.             

  بالنسبة  اإللكتروني اإلنجازدراسة الفروق بين الطالبات والطالبات المتفوقات في حل ملف

 .لمهارات التفكير العليا

  بالنسبة  اإللكتروني اإلنجازدراسة الفروق بين الموهوبين وغير الموهوبين في حل ملف

 . لعادات العقل

 دات العقل لدى طالبات جامعة االميرة نورة برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير العليا وعا

 .األكاديميالمدخل الذات  استخدامب

 لهذا  إجراء دراسات ممثلة لتخصصات أخرى غير جامعة األميرة نورة ومراحل دراسية أخرى

 (العادات العقلية)المقياس 

 

 المراجع

 : العربية المراجع :أوالً 
الكفايات التدريسية لدى  لتنمية بعض اإللكتروني اإلنجاز ملف استخدامفاعلية : (2062)بو مطلق، هناءأ -

 .، كلية التربية، جامعة األقصى بغزة.4-26ص ص ، رسالة ماجستير غيرمنشورةالطالبات، 

دار القلم  :، ترجمة حامد عبد العزيز الفقى، الكويتنظريات اإلرشاد والعالج النفسى(: 6002)باترسون  -

 . للطباعة والنشر

 .. دار النهضة المصرية :نظريات الشخصية، القاهرة (:1002)الحميد جابر  جابر عبد -

العامة، المؤتمر  ثانويةال برنامج مقترح لتدريب معلمي الرياضيات في المرحلة(.  6333) حسانين، علي -

 ، ع4مصر، مج :العلمي الخامس للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس

 :الرياه ،الطبعة االولى ،العادات العقلية وتنميتها لدى الطالبات(: 2002)ابراهيم أحمد مسلم، الحارثي -

 .مكتبة الشقري

دراسة عادات العقل عند طلبة الجامعة من (. 2066)جرادين، والرفوع، سوسن تيسير، ومحمد أحمد  -

 (.606).2ت، حيث عالقتها بمتغيرات الخبرة الجامعية والكلية والنوع االجتماعي، المجلة التربوية، الكوي

 العابدين، درويش زين السيد، محمود عبدالحليم ترجمة والمعلم، النفس علم :(2004)تشيلد  دينس -

 . األهرام مؤسسة :ليمتد، القاهرة سوندر هولت القوصى، حامد العزيز عبد الدرينى، مراجعة

 للكتاب  العربية الدار :وليبيا تونس النمو، نفس علم :(2003)القذافى  محمد رمضان، -

تقويم مستوى أداء الطالب المعلم ل نشطة الصفية وعالقتها ببعض (. 2060) الرنتيسي، محمود -

 44ص  -603.، ص6، ع 64فلسطين، مج -مجلة الجامعة اإلسالمية  .المتغيرات

دور مناهج القراءة في تنمية العادات العقلية كأنماط للسلوك (.2003)الربعي، محمد بن عبد العزيز-

، 3مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، المجلد، "قويمية في ضوء الواقع والمأمول سة تدرا"

 .الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس،. جامعة عين شمس 633العدد

مدى الحياة  اإللكتروني اإلنجازتدريس عادات العقل مدخل لملف (" .200)عبير ابراهيم  زيدان، -

 .الجمعية المصرية ،اإللكتروني اإلنجازالتغيرات العالمية والتربوية وملف  :المؤتمر العلمي الخامس"

نفسية،  دراسات الذات، مجلة بمفهوم المرتبطة العوامل لبعض دراسة :(3002)ابراهيم  هللا عبد سعيد -

 .233-263ص الثانى، ص العدد الثالث، المجلد النفسيين، االخصائيين رابطة

 . الدولية العلمية عمان، دار العالجى، الجماعى اإلرشاد(: 0002)العزة  حسنى سعيد، -
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 النهضة نظرياتها، القاهرة، دار -قياسها  -ومحدداتها  الشخصية سيكولوجية :(1002)غنيم  محمد سيد، -

 .العربية

استقصي على تنمية عادات العقل عند  –اسأل  -استراتيجية حلل استخدامأثر (.2001)سعيد، أيمن حبيب  -

التربية العلمية تحديات  :ب الصف األول الثانوي من خالل مادة الكيمياء، المؤتمر العلمي العاشرطال

 .313-436، 2الحاضر ورؤى المستقبل، الجمعية المصرية للتربية العلمية، القاهرة، 

ة من فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض عادات العقل المنتجة عند مجموع(. ،يوليو2066)السواح، منار  -

 .31-4.، (4)63 القاهرة، الطالبات عضو هيئة التدريس برياه األطفال، مجلة العلوم التربوية،

على استراتيجيات  اإللكتروني اإلنجازأثر البناء المتنامي لملف (2060)وفاء ، ايمان والدسوقي ،الشريف -

ص ص  ،مصر –ربوية واجتماعية دراسات ت .التعلم المنظم ذاتياً وجوانب تعلم طالب كلية التربية النوعية

 .األنجلو المصرية :صعوبات التعلم فى المدرسة اإلبتدائية، القاهرة :(3002)الشرقاوى، أنور  -46-644

 اإلنجازوإنتاج ملف  واألسلوب المعرفي على تصميم األكاديمياثر التخصص (.  2001) شاهين، سعاد -

 .43-4، ص ص 6، ع 61مصر، مج -تكنولوجيا التعليم  .لدى الطالب المعلمين بكلية التربية اإللكتروني

تنمية عادات العقل (.ابريل 63-64، 2066)الصافوري، إيمان عبدالحكيم، وعمر، زيزي حسن  -

مؤتمر تطوير برامج . والتحصيل عند طالبات المرحلة الثانوية من خالل تدريس مادة التربية األسرية

العربي في ضوء متطلبات عصر المعرفة، كلية التربية النوعية،  التعليم العالي النوعي في مصر والعالم

 .المنصورة

لعضو هيئة التدريس في  (البورتفوليو)الحقيبة الوثائقية  محتوى(. .200)وأخريات الصغير، حصة -

التحديات –جامعات المملكة العربية السعودية، ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس في مؤسسة التعليم العالي 

 .جامعةالملك سعود، وزارة التعليم العالي: تطوير، الرياهوال

فاعلية خرائط التفكير في تنمية عادات العقل ومفهوم . (2064)عبد هللا  العتيبي، وضحى بنت حباب- 

مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية . عند طالبات قسم األحياء بكلية التربية األكاديمي األكاديميالذات 

 .2.0- 644، (6).والنفسية، 

مجلة . عادات العقل الشائعة عند طالبات كلية إربد الجامعية(. 2، يوليو 2062)عياصرة، محمد نايف  -

 .462 -.23 ،6(.4)20األردن، ، العلوم التربوية

دراسة العوامل النفسية المرتبطة ببعض االضطرابات السيكوسوماتية لدى  :(3002)عبد المعطى، حسن  -

 . الة دكتوراه، كلية التربية، جامعة الزقازيقالمراهقين، رس

أثر التدريس بالحاسوب في التحصيل ومفهوم الذات ( "2060)شفيق فالح وحمد علي أحمد ،عالونه -

المجلد  ،البحرين ،مجلة العلوم التربوية والنفسية"لدى طلبة الصف الثالث االساسي  األكاديمي األكاديمي

 .13-34ص ص  6العدد  ،66

استراتيجية التقويم المستند الى االداء  استخدامأثر (2004)فريال محمد، انتصار خليل وابو عواد عشا، -

 ،ة لدى طالبات الصف الثالث االساسياألكاديمي األكاديميفي تحسين التحصيل الدراسي ومفهوم الذات 

 .6العدد ،66دالمجل ،البحرين ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،تونس ،المجلة العربية للتربية

أثر برنامج تدريبي قائم على عادات العقل في مواقف حياتية في تنمية مهارات ( .200)عمور،أميمة -

 .رسالة دكتوراه غير منشورة جامعةعمان، عمان. التفكير اإلبداعي عند طلبة المرحلة األساسية

مجلة  .كلية إربد الجامعيةعادات العقل الشائعة عند طالبات (. 2، يوليو 2062)عياصرة، محمد نايف -

 .،462 -.23 ،6.،(4)20األردن، ، العلوم التربوية

الطبعة  ،تحليل نظري وسيكومتري لخمسة مقاييس في التربية العادية والخاصة( .200)حجاج  غانم، -

 .عالم الكتب ،القاهرة، االولى

 .ر الحامددا ،عمان، الطبعة االولى ،تحفيز التعلم (2001)اللطيف حسين  عبد فرج، -

 .دار الفكر: عمان. عادات العقل والتفكير النظرية والتطبيق(..200)قطامي، يوسف وعمور، أميمة -

 .دار الثقافة: عمان .حوسبة التقويم الصفي (.2003) قطيط، غسان-

 .دار الكتاب التربوي :الدمام. تفعيل وإشغال عادات العقل (.2004)كوستا، وكاليكا، آرثر ل، بينا-

 . دار الكتاب التربوي :الدمام. استكشاف وتقصي عادات العقل (.2004)ا، وكاليكا، آرثر ل، بيناكوست -

الطبعة  ،ترجمة مدارس الظهران ،تفعيل واشغال عادات العقل(.2000)كوستا، وكاليكا، آرثر ل، بينا -

 . دار الكتاب التربوي :االولى،
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                  ت المرتبطة بالتأخر الدراسى،دراسة مقارنة لبعض المشكال :( 3002) كاشف، ايمان -

 .614-6.0 مايو ص ص. ، الجزء األول26مجلة كلية التربية بالزقازيق، العدد 

 .دار المسيرة :عمان. مناهج البحث في التربية وعلم النفس (.2002)ملحم، سامي محمد  - 

س والمستوى االجتماعي االقتصادي والجن األكاديميأثر مفهوم الذات ( .200)عاصم أحمد  المؤمني، -

 .ردناأل ،جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير غير منشوره ،خالقي لدى طلبة الصف العاشرفي النمو األ

قدمت في ندوة  ورقة .المفهوم، الكفايات: التدريس الفعال في التربية الرياضية (. 2002) المال، فيصل-

 .كلية التربية -. فبراير 21: ، جامعة البحرينإعداد المعلم المتعاون في التربية الرياضية

 في هاستخدامملف و إعداد نحو قطر بجامعة التربية كلية طالبات اتجاهات.( .200)إسماعيل  محمد، -

 المصرية الجمعية العاشر، المؤتمرالعلمي اإللكتروني الطالب E-portfoli نحوه، وآرائهن التعليم

 11 ص 46ص ،1 كلية لتربية، ج :شمس عين جامعة التعليم، لتكنولوجيا

، الطبعة األولى عادات العقل، استخدامتطبيقات عملية في تنمية التفكير ب(: 2001)نوفل، محمد بكر-

 .دار المسيرة، عمان
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