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 :امللخص

في تنمية عادات العقل  بحث الدرسأثر برنامج تقويم  إلى الحاليةُ  ىدفت الدراسةُ 
والكشِف عن الفروق في  االبتدائية في منطقة الجوفلمرحمة المعممات المغة العربية في 

وجيات نظر المعممات، والتي قد ُتعَزى لمتغيرات )سنوات الخبرة، أو عدد الدورات التدريبية، أو 
( 278الدراسة من ) نت عينةُ وتكو  ، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي المؤىل العممي(.

( فقرة موزعة 01مكّونة من ) استبانةٌ ولتحقيق أىداف الدراسة تّم إعداد لغة عربية  معممة
 بحث الدرسأثر برنامج وقد أظيرت النتائج وجود درجة موافقة عالية عمى  ،( محاور8) عمى

في تنمية عادات العقل من وجية نظر المعممات، كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات 
في تنمية عادات العقل من  بحث الدرس أثر برنامجداللة إحصائية بين متوسطات درجة 

ى لمتغيرات سنوات الخبرة، أو عدد الدورات التدريبية، أو المؤىل عزَ وجية نظر المعممات تُ 
 العممي. 

معممات المغة  -عادات العقل  -  بحث الدرس برنامج -تقويم مفتاحية: الكممات ال
 .العربية

  



 .......................................... مرحلة االبتدائيةتقويم أثر برنامج بحث الدرس لمعلمات اللغة العربية في ال

- 0250 - 

Evaluating the effect of the lesson search program for Arabic language 

teachers in the primary stage on developing their habits of mind in Al-

Jouf region 

Abstract: 

This study aimed to Evaluate school based professional development 

(leson study) in developing habits of mind from the point of view of the arabic 

language teachers for the primary stage in Al-Jouf region, and to detect the 

differences in the views of teachers, which may due to variables of (years of 

experience, the number of training courses, or educational qualification).  The 

descriptive method was used, and the study sample consisted of (278) teachers. 

The researcher prepared a questionnaire to collect data. The results showed that 

the degree of approval on the effect of professional development based on the 

school (leson study) in developing habits of the mind from the view point of 

teachers was high. The results also showed that there are no differences in the 

views of teachers, due to variables of (years of experience, the number of 

training courses, or educational qualification).   

 Key words: School Based Professional Development (Leson Study) – 

Habits of Mind - Arabic Language Teachers. 
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 دقذمة:امل

جديدة في البحوث التربوية، فمم يعد الذكاء وحده  العادات العقمية رؤيةً دراسة  عد  تُ 
دات ا قدراتو؛ كي يصل إلى عاا يجعمو مدركً بل عمى الفرد أن يتخذ سموكً  ،المسؤول عن النجاح

تستند العادات العقمية إلى النظرية المعرفية من خالل عقمية أكثر إنتاجية وكفاءة، حيث 
 .2014)عمران، ( اتخاد القراراتو  داخل العقل كالتفكير تجرىمميات التي تركيزىا عمى الع

عمى أىمية عادات العقل وفعاليتيا  Costa & Kalickويركز كوستا وكاليك 
المواقف المختمفة ومع مختمف مستويات الطمبة ومراحميم و التربوية في الممارسات التعميمية 

وأن  باستمرار،أن يطّور قدراتو العقمية يستطيع الفرد الذي يمتمك عادات العقل فالدراسية، 
 .(2014 يحقق درجة عالية من القدرة عمى النفاذ إلى جوىر األشياء )الشمري،

أن المعممين الذي يستخدمون عادات العقل مع طمبتيم  loweryيرى لوري كما 
من  بيمما يمر  يقومون باستخدام كل الفرص المتاحة أماميم لتعميم ىذه العادات في كل  

 . (2012 )المقماني، أو عمل محاكاة  ت، أو صنع قراراتمشكال
 & Verner) ودراسة (Weller, 2010) لذلك أكدت العديد من الدراسات كدراسة

Guadreal, 2011) ،( و 2016ودراسة الخفاف ،) ( عمى 2018أبورياش والجندي )دراسة
 .أىمية امتالك المعممين لعادات العقل

حيث تعد العادات العقمية من المتغيرات الميمة التي ليا عالقة باألداء األكاديمي 
من الدراسات (. لذلك أكدت العديد 5112لدى األفراد في مراحل التعميم المختمفة )قطامي، 

ودراسة الخفاف   (Verner& Guadreal, 2011) ودراسة(  (Weller, 2010 كدراسة
 .( عمى أىمية امتالك المعممين لعادات العقل5108( ودراسة أبورياش والجندي )5102)

وترى الباحثة من خالل ما سبق ضرورة االىتمام بالعادات العقمية وتدريب المعمم 
ويستطيع من خالل امتالكيا تنمية ميارات عمييا؛ لتصبح عادًة يمارسيا في مواقفو الحياتية 

من ا أيضً مكنو كما ي، مة لمعممية التعميميةالتفكير لديو وتنمية الكفايات التدريسية الالز 
. وتأتي تمك ت والمواقف الجديدة بما يحقق أفضل استجابة وأكثرىا فاعميةمواجية الخبرا

الضرورة مواكبًة لما يشيده العالم من تغيرات في التقدم العممي والتدفق المعرفي، وما نتج 
تعني التحميق في سماء ن العادات العقمية ن تطور في المجال التربوي والعمم؛ إذ أعنيا م

 العموم والمعرفة بإدارة عقمية واعية. بداع في كافة مجاالتاإل
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لذا نرى وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية قد طرحت تصورات واقعية حول 
آليات تحسين الخدمات المقدمة لممعممين والمعممات بما فييا برامج التطوير الميني لممعممين 

قدمت وقد عميم والتعمم، والمعممات عمى رأس العمل، وىو ما يسيم في تجويد ممارسات الت
وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية تصورات واقعية حول آليات تحسين الخدمات المقدمة 

تحديث األنظمة والموائح والمشاريع  فتمتجويد ممارسات التعميم والتعمم، للممعممين والمعممات 
حديثة ومسارات التخطيط التعميمية المطورة لمعمل التعميمي بما يتناسب مع المستجدات ال

  .(2016 الوظيفي والميني )وزارة التعميم،
لمعممي ومعممات  التطوير الميني إلحداثأداًة فاعمًة )بحث الدرس(  ويعّد برنامج

معممات المغة العربية و  عممومده إذ يقو  تحسين التدريس ورفع مستوى الطالب؛و  المغة العربية 
القضايا واألفكار ا فيتعممون معً  ،داخل المدرسة وخارجيا مع القياداتبالتعاون فيما بينيم، و 

معالجة المشكالت التربوية من خالل ا ويتطورون ميني  المحتوى العممي يتضمنيا التي  الكبرى
تكوين شبكة مترابطة مع المدارس األخرى من خالل ضمن سياق المدرسة و مًعا والتعميمية 

 (.5102 )فريق خبراء مشروع التطوير الميني،
في المدارس اليابانية فكان يعرف باسم  دايةً ( ببحث الدرس)برنامج وقد ظير 

وفيو  ،"جوكي كينكيو"، فيو أحد أدوات التنمية المينية التي تقدم لممعممين في أثناء الخدمة
يبدأ بتحديد  إذا، يجتمع مجموعة من المعممين ذوي التخصص الواحد بصورة دورية أسبوعي  

وذلك لسد الفجوة القائمة بين حالة التعمم لدى الطالب والطموحات لدى  ؛ىدف ألحد الدروس
أحد معممي الفريق ثم مالحظة  ،وىي: تخطيط الدروس ،متتابعة ةيمر بمراحل ثالثو  ،المعممين

عديدة وىناك احتمال إلعادة تكرار المراحل الثالث مرات  ،، ثم تحميل الدرسوىو ينفذ الدرس
 .(,David & Derek (2009كما يرى أفراد الفريق 

 & Lewis) كدراسة، ية ىذا البرنامجالعديد من الدراسات فاعم نتائج أظيرتوقد 
Perry, 2014) بناء االستقاللية والذاتية لدى معممي الرياضيات أظيرت أىميتو في  التي

( التي Fuller, 2014ودراسة ) ضحة لتحسين األداء،في تحديد مستوياتيم وبناء خطة وا
 .Ratts, et al) ا دراسةوأيضً  ،بالت التعمم اإليجابي عمى تحصيل الطأوضحت أثر مجتمعا

التي أشارت إلى االرتباطات اإليجابية بين مستويات مجتمعات التعمم المينية وبين  (2015
 مستوى التعميم والتغذية الراجعة عمى الممارسات التعميمية. 
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في العديد من الدول المتقدمة كالواليات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة  انطمقتو 
ولم تكن . ورفع نتائج التعمم اتطوير المعممين ميني  لداخل المدارس البرنامج اعتماد ىذا 

فقد قام المركز الوطني لمتطوير  عن ىذا التوجو العالمي؛ المممكة العربية السعودية بعيدةً 
 "التدريبي برنامج بحث الدرس"ي مشروع التطوير الميني القائم عمى الميني التعميمي بتبن  
نتاج نماذج ه تنفيذخالل لتربويين والقيادات المدرسية والمعممين من لتأىيل المشرفين ا لو وا 

 )فريق خبراء مشروع التطوير الميني،عميق التعمم الفعال و الريس حقيق أىداف التدمحكمة لت
5102.) 

الوطني لمتطوير بدأت وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية، ممثمة بالمركز قد و 
الذي يأتي ضمن الرؤية السعودية التدريبي   بتنفيذ برنامج بحث الدرس الميني التعميمي،

و لتوسع فياتجاىيا نحو افي الرياض وجدة والشرقية وعسير، ثم أعمنت  2030اليابانية 
 (.2016)وزارة التعميم،  المرحمة األولى فاعميتوأثبت أن  وذلك بعد

باستيراتيجية تعاونية  بحث الدرس" أشبو" ن برنامجأمما سبق  الباحثة واستخمصت 
ن فيو الخبرات لمتنمية الميينة لمعممات المغة العربية من خالل عممين كفريق واحد يتبادل

جرائية ء الكثير من البحوث اإلجراإل ا واسعً ، حيث يعد ىذا البرنامج مجاالً والمعارف واألنشطة
التي تنطمق من التقرير النيائي لبحث الدرس، كما يمكن معممات المغة العربية من بناء رؤية 

بداعي لديين التالي تنمية التفكير الناقد واإلنظرية تطبيقة حول موضوعات الدرس، وب
ن الصفية في ممارستيوتمكنين من فيم المادة العممية المشروحة بصورة واضحة أثناء 

   .بحث الدرس"برنامج "
" لموقوف "برنامج بحث الدرستقويم أثر  ارتأت الباحثة ذكر من أىمية ماا وانطالقً 

المرحمة المغة العربية بعمى أبرز إيجابياتو وسمبياتو في تنمية العادات العقمية لمعممات 
 االبتدائية.

 :اإلحساس مبشللة الذراسة

التنمية المينية في ضوء التوجيات العالمية، فإن وزارة التعميم أمام أىمية تحقيق 
لمعممي ومعممات بالتطوير الميني التعميمي  اكبيرً  ابالمممكة العربية السعودية تمقي اىتمامً 

ا منيا بأن االستثمار الحقيقي ىو االستثمار بطاقات في أثناء الخدمة إيمانً المغة العربية 
المعمم اإلبداعية والوصول بو إلى أعمى المستويات؛ حيث أصبحت برامج التنمية المينية 
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ا نظرً  لحالي أكثر أىمية من أي وقت سابق؛في العصر المعممي ومعممات المغة العربية 
عممي ومعممات المغة العربية مم مواكبة مما يستمز  ،لمتطور السريع في المجاالت والمين كافةً 

ولن يستطيع المعمم أن يقوم بدوره  عمية.الوظيفية بفا مميامي يذا التطور السريع حتى يؤدوال
مالم يمتمك الميارات والعادات العقمية التي تمّكنو من القيام بالممارسات الصفية الفّعالة، 

طوير الميني القائم عمى ودية مشروع التلذلك تبنت وزارة التعميم بالمممكة العربية السعو 
كمشروع لتطوير المعممين والمعممات في أثناء الخدمة واكسابيم  المدرسة "بحث الدرس"

 .العادات العقمية
 وقد اىتمت العديد من الدراسات ببحث اتجاه المدرسة كوحدة لمتطوير؛ حيث قام

(Hardman et. al., 2015)   برنامج بحث وكفاءة بدراسة أظيرت نتائجيا فاعمية
 الدرس.

ولكن حتى يحقق التدريب أىدافو ال بد من تقويمو ومتابعتو بغية تحديد فاعميتو، 
وذلك ألن وجود الكادر التدريبي أو مجموعة من المحاضرات والمشاغل قد ال يضمن حدوث 

لحاجة التعمم لدى المتدرب، وعميو فإن مسؤولية إدارة الموارد البشرية ال تنحصر في تحديد ا
إلى التدريب ومن يحتاج إليو ونوعية ذلك، بل تمتد لتثبت بأساليب عممية إن ىذه الحاجات قد 

  (5112تّمت تمبيتيا بوساطة البرنامج التدريبي. )رضوان، 
وفي ظل التغيرات التربوية والثقافية والتكنولوجية كان البد من استمرارية تقويم 

 .عمى أكمل وجوالبرامج التدريبية حتى تؤدي وظيفتيا 
من أىميا: الوقوف عمى  ؛ولعل الحاجة والرغبة في التقويم ترجع إلى أسباب عديدة

صالحية البرنامج التدريبي نفسو، ومدى تحقيق أىدافو التي وضعت لو، وتقدير نتائج تعّمم 
المتدربين في البرنامج التدريبي والتي تتعمق بالمعمومات والميارات واالتجاىات المكتسبة 

من الدراسات أكدت العديد  فقد (.0990بعد انتياء البرنامج )درة، ومالحظة أداء الفرد 
عمى أىمية تقويم البرامج التدريبية ( 5102ودراسة المطيري )( 5101كدراسة الكيالني )

باعتبارىا الخطوة الصحيحة في طريق التأكد من معرفة مدى تحقيق أىداف التدريب وتقويم 
 .خططو وبرامجو
 مكنيمالعادات العقمية التي ت عممي ومعممات المغة العربيةمألىمية اكتساب  اونظرً 
العديد  نتائج أشارت فقدوانعكاس ذلك عمى العممية التعميمية؛ ارساتيم الصفية من تحسين مم
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إلى ضرورة تنمية العادات العقمية لدى  ( (Fenderson, 2010من الدراسات كدراسة
( التي أوصت 5101دراسة )فرج اهلل وسكران،  المرحمة االبتدائية، وأيضً اومعممات  معممي

طالبات عمى الطالب و المعممات و المعممين و المؤسسات التربية بضرورة تدريب منسوبييا من 
 .اكتساب عادات العقل

"بحث الدرس" في  برنامجتقويم أثر عمى ما سبق رأت الباحثة ضرورة  اوتأسيسً 
المغة العربية لممرحمة االبتدائية في منطقة تنمية العادات العقمية من وجية نظر معممات 

 .تناولت ىذا الموضوع -حسب حد عمم الباحثة  -الجوف؛ حيث لم تجَر دراسات 
 لمتصدي ليذه المشكمة سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:و  
أثر برنامج بحث الدرس في تنمية عادات العقل من وجية نظر معممات المغة  ما

 ؟طقة الجوففي منالعربية لممرحمة االبتدائية 
 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة التالية:

المثابرة، واإلصغاء  :التالية عادات العقلبعض في تنمية  بحث الدرسأثر برنامج ما  .1
بتفيم وتعاطف، والتفكير بمرونة، وتطبيق المعارف الماضية عمى أوضاع جديدة، 
واالستجابة بدىشة وتساؤل، والتصور واالبتكار والتجديد، والتفكير ما وراء المعرفة، 
واالستقالل العقمي )التفكيري( من وجية نظر معممات المغة العربية لممرحمة االبتدائية 

 طقة الجوف؟في من
حسب متغيرات في تنمية عادات العقل  بحث الدرسرنامج أثر بفي ىل يوجد فرق  .2

معممات المغة  بين المؤىل العمميأو عدد الدورات التدريبية، أو سنوات الخبرة، 
 ؟العربية لممرحمة االبتدائية في منطقة الجوف

 أٍذاف الذراسة:

 تمثمت أىداف الدراسة فيما يمي:
 ،: المثابرةبرنامج بحث الدرس في تنمية عادات العقل التاليةالكشف عن أثر  .1

تطبيق المعارف الماضية عمى أوضاع و التفكير بمرونة، و ، اإلصغاء بتفيم وتعاطفو 
التفكير ما وراء و  التصور واالبتكار والتجديد،و االستجابة بدىشة وتساؤل، و جديدة، 
معممات المغة العربية لممرحمة  االستقالل العقمي )التفكيري( من وجية نظرو المعرفة، 

 االبتدائية في منطقة الجوف.
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تحديد الفرق في أثر برنامج بحث الدرس في تنمية عادات العقل حسب متغيرات  .2
سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية، والمؤىل العممي بين معممات المغة العربية 

 الجوف.لممرحمة االبتدائية في منطقة 
 أٍنية الذراسة:

وفيما يمي توضيح لألىمية  ة أىميتيا من طبيعة موضوعيا؛تستمد الدراسة الحالي
 النظرية والتطبيقية ليا:

 األٍنية اليظرية: -

تسيم الدراسة الحالية في االنضمام إلى قائمة الدراسات والبحوث ذات الصمة بمجال  .0
 تقويم البرامج التدريبية لمعممي ومعممات المغة العربية. 

الدراسة الحالية المجال لمباحثين والدراسين الجراء المزيد من  الدراسات المتعمقة تتيح  .5
 بذات المجال.

أي  دراسة وصفية تتناول تقويم  -حسب حد عمم الباحثة –لم ترد ضمن الدراسات  .1
 برنامج" بحث الدرس "في تنمية العادات العقمية.

العادات العقمية من أجل زيادة القاء الضوء عمى أىمية امتالك المعممين والمعممات  .0
 التحصيل الدراسي لمطالب والطالبات. 

 :التطبيدقيةاألٍنية  -

 من: كاًل الدراسة الحالية  يمكن أن تفيد نتائج
في  :المسؤولين عن البرنامج الوطني لتطوير المدارس في المممكة العربية السعودية .1

 بحث الدرس"."أبرز إيجابيات وسمبيات برنامج  معرفة
في تضمين  :أثناء الخدمة المغة العربيةومعممات  لمعممي التدريبية مخططي البرامج .2

 العقل. البرامج أثناء التخطيط ليا عاداتِ 
 . التدريسية م، وتطوير مياراتيمأدائي تحسين في :المغة العربية ي ومعمماتمعمم .3
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 حذود الذراسة:

 :التاليةالدراسة الحالية عمى الحدود  اقتصرت
)الصفوف الرابع والخامس  المرحمة االبتدائيةبمعممات المغة العربية  عينة من -

لتعميم ادراة إلبالمدارس الحكومية التابعة ىـ  0000-0001لعام ا والسادس( في
 بمنطقة الجوف.

تقويم أثر برنامج بحث الدرس في تنمية عادات العقل من وجية نظر معممات المغة  -
  .في منطقة الجوف العربية لممرحمة االبتدائية

 مصطلحات الذراسة:

 :Evaluation التدقويه .1
بحث " جمع البيانات والمعمومات الخاصة ببرنامجبأنو:  ف التقويم إجرائي اعر  يُ 

صدار أحكام بشأن  ،عن طريق تحميل ىذا البرنامج في ضوء تنميتو لعادات العقل "الدرس وا 
 وبيان نقاط القوة والضعف فيو.  ،ىذا البرنامج

 :حبح الذرسبرىامج  .2
School Based Professional Development (Leson Study) 

عقد اجتماعات دورية منظمة يشارك فييا فريق يتكّون من بأنو:  ف إجرائي اعر  يُ 
ألحد  المغة العربية، تبدأ بتحديد ىدف عام معممات المغة العربية وقادة المدارس ومشرفات

الدروس وتنتيي بكتابة تقرير بحث الدرس من أجل بحث القضايا الكبرى في الدرس واكتساب 
 عادات عقمية منتجة لسد القصور في العممية التعميمية.

 :Habits of Mind عادات العدقل .3
 لمعادات العقمية التي يمتمكنيا معممات المغة العربية استخدامبأنيا:  ف إجرائي اعر  تُ 

لين لمحصول عمى المعرفة ومواجية المواقف  حياةٍ  بصورة مستمرة حتى تصبح نمطَ 
ي االستبانة والمشكالت داخل المدرسة وخارجيا. وتقاس بالدرجة التي تحصل عمييا المعممة ف

عادة  حيث ُمّثمت كل   ،عادات عقمية ياالستبانة من ثمان ، وتتكون ىذهالتي أعدتيا الباحثة
 ت.عقمية بخمس فقرا
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 طار اليظري والذراسات السابدقة:اإل
 :"حبح الذرس" برىامجا: أوًل

بأنو: ممارسة تطوير ميني، يتشارك فييا المعممون  "بحث الدرس" ُيعر ف برنامج
عمى شكل ِفَرق تعم م داخل المدرسة من أجل تحسين خطة الدرس، وتنفيذىا، ومالحظة 
انعكاس تمك الخطة عمى تعمم الطمبة، وذلك من خالل جمع البيانات حول تعمميم، واستخداميا 

المدرسة، وتتطمب من المعممين  من أجل تحسين الدرس مرة أخرى، وىو عممية مستمرة داخل
 (.5100وضع خطط العمل القصيرة والطويمة األمد، لتحقيق أىداف رئيسة كبرى )الشمري، 

  :عمى البرنامجكما يعتمد 
 .أىمية وجود توقعات عالية لممعممين حول ما يمكن لمطمبة تحقيقو -
 .أىمية المناحي التربوية النشطة في تعمم الطمبة ودور المعمم فييا -
مفيوم الفاعمية المتزايدة لتطوير المعمم الميني والذي أصبح يحتل أىمية في المجال  -

 .التربوي
يستند عمى عمل المعممين مع زمالئيم داخل المدرسة لتغيير وتحسين الممارسات  -

 (5102الخريبي، )                                          .ع مرور الوقتالصفية م
 اأن يتعاونوا فيما بينيم بدءً  عمى الدرس إلى حث المعممينبحث برنامج ييدف و 

الدرس، حيث يتعاون الزمالء  تنفيذويمتد التعاون فيما بينيم أثناء  ،من تخطيط الدروس
وبعد انتياء الدرس يتناقشون في المالحظات التي  ،لمالحظة مدى تفاعل المتعممين مع المعمم

 ((Yoshida, M&Femandez 2004                         .الحظوىا أثناء الدرس
كيفية تطبيق (Stljler& Hiebert, 2000)  ر وىيبرتويحدد كل من ستمج

 :بحث الدرس، وىي كالتاليبرنامج 
داخل المدارس أو حتى بين المدارس لمعممين  برنامج "بحث الدرس"تتكون مجموعات  -

 .من نفس مادة التخصص
دروس بحثية بصورة سنوية وذلك لمميام التي  0 -1من البرنامج  اتتنفذ مجموع -

 .تنطوي عمييا أىداف ىذه الدروس
تكون من القائمين بالتدريس في نفس الصف  ما االدرس البحثي غالبً مجموعات  -

 .الدراسي
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ن المبتدئين عمى أنيم جميعيم معممين متساوي يتعامل المعممون األوائل مع المعممين -
 .ممياراتيويتشاركون في بناء معرفة الطالب وتنمية 

 .يتم نشر الدروس البحثية بيدف التعمم من األنشطة التي يقومون بيا -
 فتمخصو الباحثوفي المممكة العربية السعودية  "بحث الدرس"برنامج أما تطبيق 

 :النحو التاليعمى 
 مواعيدو ) مصادر التعمم ، تحديدكتابة الخطة الزمنية لفريق بحث الدرس، وتشمل  -

 .بحث الدرس( برنامج
 .توزيع الميام عمى الفريق -
 .تحديد موضوع الدرس -
جراءات التدريس(و تأمالت حول األىداف والمحتوى مرحمة التخطيط ) -  .تعمم الطالب وا 
 .مرحمة التدريس والمناقشة -
عادة التدريس -  .مرحمة المراجعة وا 
 .البرنامج كتابة تقرير -

 :ما يمي بحث الدرس من خالل كما تنطمق أىمية
 تنمية المينية.لملمعمم أىمية احتياجات ا -
عممي المدرسة لممعمم والطالب والمالحظة مل عمميات المالحظة الخارجية من خال  -

أو من خالل التغذية ،مباشرة  تأمالت المعمم لممارساتو التدريسيةالداخمية من خالل 
خالل تحميل لمفيديو التعميمي لمحصص التي الراجعة من قبل المعممين والطالب أو من 

 .تم تجريبيا
تكامل معرفة المعمم حول المنيج وتحميل المحتوى العممي إلى عناصره األساسية وطبيعة  -

تبط بتوقعات سموكيات واستجابات الطالب؛ ثم تجريبيا نماذج تر الطالب من خالل بناء 
معرفة تطبيقية ترتبط بممارسات  وكتابو المالحظات حول مدى تحققيا باإلضافة إلى بناء

  .التدريس
تكامل بين معرفة بناء نماذج تدريسية والمعرفة داخل النموذج التدريسي والمعرفة  -

 (5102بالنموذج التدريسي. )عبيدة، 
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( 5102) كدراسة عبيدةالتي اىتمت بدراسة التجربة اليابانية  األدبياتكما حددت 
( أن 5119ودراسة الصغير ) ،(5102) الحازمي، ودراسة (5100)يحي وآخرين ودراسة 
، ونشر طرق التدريس اقد أسيم بنجاح في تنمية المعممين مينيً  بحث الدرس"برنامج "
، وربط ممارسات المعمم بأىداف المدرسة، وتشكيل وصياغة السياسة القومية في الجديدة

التعاونية،وامتالك المعممين لميارة حل التعميم، وخمق استراتيجية ناجحة لمتنمية المينية 
 (Lewis, 2000)ت واتخاذ القرار. المشكال

يسيم في إكساب فيو  ،بويستحق االىتمام برنامج و أنالبرنامج يرى والمالحظ لذلك 
الميارات التدريسية واألكاديمية، وتبادل الخبرات والمعارف، معممي ومعممات المغة العربية  

وتحسين الممارسات الصفية مع ضمان الجودة، ودفعيم لمتفكير في أساليب واستراتيجيات 
تدريس حديثة، واعتماد أساليب متطورة لتعزيز القيم االجتماعية وتحقيق النمو الكامل عند 

، وتغيير ثقافة العزلة ةفير فرص لمتنمية المستمر ، وتو الجماعةالطالب عن طريق العمل بروح 
جميع دول ليو التعميم في يسعى إ ذا ماوى .المينية؛ لموصول إلى مخرجات عالية الجودة

من زيادة في الكفايات التدريسية لممعممين والمعممات  خاصةالمممكة العربية السعودية العالم و 
عن طريق إقامة العديد من البرامج التحصيل الدراسي لمطالب والطالبات مستوى ورفع في 
 . أو آليات التطوير الذاتي أو من خالل التقنيات المعاصرةالتدريبية 

 :عادات العدقلا: ثاىًي

ُتعر ف عادات العقل بأنيا: أنماط من السموك الذكي تدير وتنظم وترتب العمميات 
استجابات األفراد ألنماط معينة من المشكالت تحتاج إلى العقمية، والتي تتكون من خالل 

تفكير وتأمل، ىذه االستجابات تتحول إلى عادات بفعل التدريب والتكرار تتأدى فييا الميارات 
الذىنية عند مواجية المواقف والمشكالت بسرعة ودقة، وتؤدي إلى نجاح الفرد في حياتو 

 (.5101األكاديمية والعممية واالجتماعية )حسين، 
 تصييفات عادات العدقل:

 لدراسات وأبحاث عادات العقل يممس توجيات نظرية مختمفة حيث نجدالمتتبع إن 
 ( من خالل الجدول اآلتي:5102)يوسف،  لعادات العقلعديدة تصنيفات 
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 :(1جذٚي )

 تص١ٕفبد ػبداد اٌؼمً 

 تص١ٕف ػبداد اٌؼمً  ِؼذ اٌتص١ٕف

اٌتٕظ١ُ اٌزاتٟ ٠ٚتفشع ِٕٗ: ئدسان اٌتفى١ش اٌزاتٟ، اٌتخط١ظ، أداسن  - ِبسصأٛ ٚآخش٠ٓ

اٌّصبدس اٌالصِخ، اٌذغبع١خ اتجبٖ اٌتغز٠خ اٌشاجؼخ، تم١١ُ فؼب١ٌبد 

 اٌؼًّ.

اٌتفى١ش إٌبلذ: ٠ٚتفشع ِٕٗ اٌجذث ػٓ اٌذلخ، اٌجذث ػٓ اٌٛضٛح،  -

االٔفتبح اٌؼمٍٟ، ِمبِٚخ اٌتٙٛس، اتخبر اٌّٛالف ٚاٌذفبع ػٕب، 

 غبع١خ تجبٖ االخش٠ٓ.اٌذ

اٌتفى١ش اإلثذاػٟ: ٠ٚتفشع ِٕٗ االٔخشاط ثمٛح فٟ اٌّّٙبد ٚتٛع١غ  -

دذٚد اٌّؼشفخ ٚاٌمذساد ٚت١ٌٛذ ِؼب١٠ش اٌتم١١ُ اٌخبص ٚاٌثمخ ثٙب 

 ٚاٌّذبفظخ ػ١ٍٙب ٚت١ٌٛذ طشق جذ٠ذح. 

خشائظ ػ١ٍّبد اٌتفى١ش ٠ٚتفشع ِٕٙب طشح األعئٍخ ِبٚساء اٌتفى١ش،  - ١٘شي

 اٌّتؼذدح، اٌؼبطف١خ(اٌذٛاط 

اٌؼصف اٌزٕٟ٘ ٠ٚتفشع ِٕٗ االثذاع/ اٌّشٚٔخ/ دت االعتطالع/ تٛع١غ  -

 اٌخجشح.

 إٌّظّبد اٌشى١ٍخ ٠ٚتفشع ِٕٙب اٌّثبثشح / اٌتٕظ١ُ/ اٌضجظ/ اٌذلخ. -

االٔفتبح اٌؼمٍٟ، اٌؼذاٌخ اٌؼم١ٍخ، االعتغالي اٌؼمٍٟ، ا١ًٌّ اٌٝ االعتمصبء  دا٠ٕبٌض

 ٚاالتجبٖ إٌمذٞ.

اٌتؼج١ش ػٓ ٚجٙبد إٌظش، اٌتذ١ًٍ، اٌتخ١ً ٚاٌتؼبطف، اٌتٛاصً،  ِٚب٠ش ع١ضس

 االٌتضاَ، اٌجٙجخ ٚاالعتّتبع.

اٌّثبثشح، ٚاٌتذىُ فٟ اٌتٙٛس، ٚاإلصغبء ثتفُٙ ٚتؼبطف، ٚاٌتفى١ش  وٛعتب ٚوب١ٌه

ثّشٚٔخ، ٚاٌتفى١ش فٟ اٌتفى١ش، ٚاٌىفبح ِٓ أجً اٌذلخ، ٚاٌتغبؤي ٚطشح 

بسف اٌّبض١خ، ٚاٌتفى١ش ٚاٌتٛص١ً ثٛضٛح اٌّشىالد، ٚتطج١ك اٌّؼ

ٚدلخ، ٚجّغ اٌج١بٔبد ثبعتخذاَ ج١ّغ اٌذٛاط، ٚاٌتصٛس ٚاالثتىبس 

ٚاٌتجذ٠ذ، ٚاالعتجبثخ ثذ٘شخ ٚتغبؤي، ٚاإللذاَ ػٍٝ ِخبطش ِغإٌٚخ، 

ٚئ٠جبد اٌذػبثخ، ٚاٌتفى١ش اٌتجبدٌٟ أٚ اٌتشبسوٟ، ٚاالعتؼذاد اٌذائُ ٌٍتؼ١ٍُ 

 اٌّغتّش. 

 عادات العدقل:جماالت تينية 

في تنمية وية المختصة لوحظ تنوع التوجيات األدبيات الترب استعراضمن خالل 
 ؛ وىما:رئيسينعادات العقل إال إن غالبتيا قد اتخذت مجالين 

 (.5119، النادي) تنوعةالمتدريسية النشطة األ من خالل  -
من خالل برامج تدريبية ومن نماذج البرامج التدريبية التي أثبتت فعاليتيا في تنمية  -

 .(5101( وبرنامج القحطاني )5102) برنامج يوسف وآخرونالعادات 
في تنمية التدريبي  "بحث الدرس" وتأتي الدراسة الحالية لتضيف تقويم برنامج

عاطف، التفكير بمرونة، تطبيق المعارف عادات العقل التالية )المثابرة، االصغاء بتفيم وت
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الماضية عمى أوضاع جديدة، االستجابة بدىشة وتساؤل، التصور واالبتكار والتجديد، التفكير 
 .ما وراء المعرفة، االستقالل العقمي(

 الرتبوية:ٍنية عادات العدقل أ

في ظير في العقد األخير من القرن العشرين اتجاه جديد في الفكر التربوي الحديث 
من النواتج العممية، وقد برز ىذا االتجاه  عددأمريكا يدعو المربين إلى التركيز عمى تحقيق 

في غمرة االىتمام بتنمية التفكير وبخاصة تنمية التفكير الناقد واالبداعي وحل المشكالت، وقد 
بعد فيما التي ركز أصحاب ىذا االتجاه عمى ضرورة تنمية عدد من االستراتيجيات الفكرية 

 .أصبح يعرف بالعادات العقمية
صنيفات العديدة لعادات العقل يرى انيا تعتمد كميا عمى ميارات التفكير متوالمتأمل ل

في لمعموم والمعارف مختمفة المجاالت الفي  والتفوقالنجاح من سمات العميا والتي ىي سمة 
بد من االىتمام بنتميتيا لدى معممي ومعممات المغة العربية  ولذلك ال، ىذا العصر المتسارع

مارساتيم الصفية وتحسين ا في مستوى ما كبيرً رً بمياراتيم وقدراتيم بما يحقق تغيوالرقي 
دائيم الوظيفي، يكسبيم عمق النظر حول سموكياتيم وألعادات العقمية كسابيم انتاجاتيم؛ فإ

ميارات التفكير في كل الطالبات عمى ممارسة كما تنعكس نتائجو عمى تعويد الطالب و 
بشأن ضرورة  (5119) بو الريعي أوصىوىذا ما ، من مواقف وتحديات حياتية مايواجييم

ضرورة تنمية ب( 5101) عبداهلل وصىكما أ ،دمج العادات العقمية في مناىج القراءة الدراسية
 . العقمية لطالب المرحمة الثانوية العادات

 السابدقة: الذراسات

 دراسات تتياول برىامج حبح الذرس: أوًلا: 

( التي 5108دراسة المطيري )من الدراسات التي تناولت برنامج "بحث الدرس" 
ىدفت إلى التعر ف عمى واقع مجتمعات التعمم المينية لمعممات العموم في المرحمو الثانوية 

نظرىن،  وجيةبمنطقة القصيم، ومعوقات تطبيقيا، وتحديد المتطمبات الالزمة لتطبيقيا من 
عموم تجاه واقع وبينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائي ا في استجابات معممات ال

مجتمعات التعمم المينية لمعممات العموم ومعوقات تطبيقيا والمتطمبات الالزمة لتطبيقيا ُتعزى 
 .لمتغيرات )التخصص، المؤىل العممي، عدد سنوات الخبرة(
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( دراسة ىدفت إلى التعر ف عمى درجة فعالية برنامج 5102كما أجرى أبو سردانة )
مم القائم عمى المدرسة في تحسين الممارسات الصفية لممعممين التطوير الميني المستمر لممع

ن مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس  في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن، وتكو 
( مديًرا ومشرًفا تربوي ا، وتم اختيار 511والمشرفين التربويين في الوكالة، والبالغ عددىم )

ومشرًفا تربوي ا، واتبع الباحث المنيج الوصفي المسحي، ( مديرًا 000عينة طبقية من )
وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: جاءت جميع محاور برنامج التطوير الميني المستمر 

توجد فروق  القائم عمى المدرسة في تحسين الممارسات الصفية لممعممين بدرجة عالية ،كما
عَزى لمتغير المركز الوظيفي وتوجد أيًضا فروق ذات داللة إحصائية لجميع محاور البرنامج تُ 

 .محاور ُتعزى لمتغير الخبرةاللجميع  ذات داللة إحصائية
لى بيان أثر تطبيق مجتمعات التعمم إ (  (Fuller ,2014كما ىدفت دراسة فولر

في القراءة والرياضيات من حيث التحصيل  الحضريةالمينية عمى طالب المدرسة االبتدائية 
، واستخدمت ىذه الدراسة الوصفية تقييم الممارسات التي قام بيا المعمموناألكاديمي و 

، وخمصت أداء المعرفة الرئيسة والمياراتلتقييم  (TAKS) تكساس في المعرفو والميارات
أشار إلى الزيادة في  نتائج الدراسة إلى أن تحصيل الطالب بعد مجتمعات التعمم المينية

 .والرياضياتدرجات المعايير المطموبة في القراءة 
  :الذراسات اليت تياولت العادات العدقلية: اثاىًي

( التي 5108دراسة أبو رياش والجندي )من الدراسات التي تناولت العادات العقمية 
ضوء متغيرات ىدفت إلى الكشف عن مستوى عادات العقل السائدة لدى المعمم المصدري في 

نوع المدرسة )حكومية / خاصو( وعدد سنوات الخبرة والجنس، وتكونت عينة الدراسة من 
المنيج  واستخدماوقام الباحثان ببناء مقياس لست عشرة عادة عقمية  ،( معمًما ومعممة589)

يجاد الوصفي ، وأشارت النتائج إلى أن امتالك المعمم لعادات التساؤل وطرح المشكالت وا 
العادات ما بين امتالك باقي مستويات ابة والتحكم بالتيور بدرجة كبيرة، وتراوحت الدع

عدم وجود فروق دالة إحصائي ا في عادات العقل لممعمم المصدري وأيضا متوسطة وكبيرة، 
 .ُتعزى لمتغيرات نوع المدرسة وعدد سنوات الخبرة والجنس

( دراسة ىدفت إلى التعر ف عمى عادات العقل لدى معممات 5102الخفاف ) وأجرت
والحالة االجتماعية، وتكونت عينة البحث من  الخدمةرياض األطفال وفق متغير العمر ومدة 
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( موقًفا. وأظيرت 02ن من )( معممة، وتم إعداد مقياس العادات العقمية الذي تكوّ 011)
بمتوسط حسابي أعمى من المتوسط عقمية ل لديين عادات النتائج أن معممات رياض األطفا

الفرضي لممقياس، وقد ظيرت فروق دالة إحصائي ا في درجات العادات العقمية ُتعزى لمتغيري 
 الخدمةـالعمر ومدة 

فقد استيدفت الكشف عن الفروق   Fenderson (2010) أما دراسة فيندرسون
المبتدئات والمعممات األكثر خبرة، وتكونت عينة  األطفالفي عادات العقل لدى معممات رياض 

منيج الوصفي وقامت بتشكيل الواتبعت الباحثة ، ( معممة لرياض أطفال05الدراسة من )
 وأظيرت النتائج اتفاقيتم فييا مناقشة عادات العقل،   Focus Groups مجموعات تركيز

عمى التعميم والتعمم في وقت  جميع المعممات عمى أن االستمتاع النشط لألطفال، والمثابرة
واحد ىو من أكثر وسائل تعميم األطفال فاعمية، وأظيرت المعممات األكثر خبرة تفكيًرا تبادلي ا 

 .أكثر من المعممات الجدد
الكشف عن   Verner and Gaudreal (2010)وىدفت دراسة فيرنر وجودريل 

درجة امتالك معممي ومعممات المرحمة األساسية لعادات العقل وارتباطيا ببعض المتغيرات 
( معمم ومعممة ُاختيروا من مدارس ضواحي 811الديموغرافية، وتكونت عينة الدراسة من )

سنوات.  2نيويورك بناًء عمى تدريس المعممين والمعممات ألطفال تتراوح أعمارىم بين سنة و
( فقرة، موزعة 81قيق أىداف الدراسة، تم استخدام مقياس عادات العقل المكون من )ولتح

( عادة عقل. وأظيرت نتائج الدراسة أن المعممين والمعممات يمتمكون عادات العقل 02عمى )
 بدرجة مرتفعة.  

 التعليق على الذراسات السابدقة:

( 5102أبو سردانة ) دراسة سات السابقة من ناحية اليدف فنجدرابالنظر إلى الد
دراسة أما ىدفت إلى التعرف عمى فعالية برنامج التطوير الميني القائم عمى المدرسة، 

 دراسة فولرقع مجتمعات التعمم المينية، كما أن ( فيدفت إلى التعرف عمى وا5108المطيري )
( (Fuller 2014 دراسة إلى بيان أىمية مجتمعات التعمم المينية. في حين ىدفت  فيدفت

 ,Fenderson) ( ودراسة فيندرسون5102( ودراسة الخفاف )5108أبو رياش والجندي )
إلى الكشف عن  (Verner& Gaudreal, 2010) ودراسة فيرنر وجودريل  (2010

تقويم أثر مستوى عادات العقل لدى المعممين والمعممات. أما الدراسة الحالية فيدفت إلى 
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يجابيات وسمبيات ىذه البرنامج في تنمية العادات العقمية برنامج بحث الدرس لمتعرف عمى إ
االكاديمي التي ترى الباحثة ان امتالك المعممين والمعممات ليا يساعد عمى زيادة األداء 

  حميا بطرق عممية سميمة. ومواجية الكثير من المشكالت االكاديمية
المعممين  ومن ناحية العينة؛ كانت العينة في معظم الدراسات السابقة من

فكانت العينة من الطالب والمعممين. أما   (Fuller, 2014) والمعممات ماعدا دراسة فولر
مع دراسة مايتفق المرحمة االبتدائية وىو المغة العربية في الدراسة الحالية فعينتيا معمماُت 

( ودراسة 5102الخفاف ) ودراسة، (Verner& Gaudreal, 2010 فيرنر وجودريل
حيث كانت ( 5108ودراسة أبو رياش والجندي ) (Fenderson, 2010) فيندرسون

 .العينات معممات مع اختالف التخصصات
أما من ناحية منيج البحث فاستخدمت الدراسات السابقة المنيج الوصفي، وىو ما 
يتفق مع الدراسة الحالية. ومن ناحية أداة الدراسة؛ استخدمت معظم الدراسات السابقة 

 ما يتفق مع الدراسة الحالية، وتختمف الدراسة الحالية مع دراسة فولر االستبانة وىو
(Fuller, 2014) التي استخدمت تقييم تكساس لمطالب في المعرفة والميارات واستخدمت ،

أيًضا المقابمة لممعممين، ومع جميع دراسات النوع الثاني التي استخدمت مقياس عادات 
  .العقل

فيما يخص بحث  دراسات السابقة في الجانب النظريوقد استفادت الباحثة من ال
ات العقمية بتوجيات نظرية مختمفة، كما الدرس وخطوات تنفيذه وايضا في تناوليا لمعاد

ير نتائج إعداد أدواتيا واتباع األساليب اإلحصائية المناسبة وفي تفسفي  استفادت كذلك
 .الدراسة ومناقشتيا

 إجراءاتَا:زميَج الذراسة 

  الذراسة:ميَج 

ىذا  عد  يُ  إذلمناسبتو لطبيعة الدراسة الحالية،  ؛المنيج الوصفياستخدمت الباحثة 
ا وتفسيرىا وتقديم ا دقيقً ا لجمع البيانات من مجتمع الدراسة ووصفيا وصفً المنيج مناسبً 

 ا.النتائج عمى ضوئي
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  :وعييتَا الذراسة جمتنع

الرابع والخامس  ؛الصفوف العربيةلمغة ا معمماتجميع مجتمع الدراسة  تضمن
ىـ، والبالغ 1440/1441والسادس بالمرحمة االبتدائية بمنطقة الجوف خالل العام الدراسي 

( 278عشوائية عددىا ) واختيرت عينةٌ  .إدارة تعميم منطقة الجوف(( معممة )573عددىن )
 برنامجفي ، المشاركات من معممات الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحمة االبتدائية

  )بحث الدرس( في منطقة الجوف.
لمتغيرات سنوات الخبرة،  ي توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقاويوضح الجدول التال

 وعدد الدورات التدريبية، والمؤىل العممي:
 :(2جذٚي )

 ٚاٌّإً٘ اٌؼٌٍّّٟتغ١شاد عٕٛاد اٌخجشح، ٚػذد اٌذٚساد اٌتذس٠ج١خ،  تٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚفمًب 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد فئبد اٌّتغ١ش اٌّتغ١ش

 

 عٕٛاد اٌخجشح

 % 34.53 96 عٕٛاد 5ألً ِٓ 

 % 31.65 88 عٕٛاد 10أللً ِٓ  5ِٓ 

 % 33.81 94 عٕٛاد فأوثش 10

 % 100 278 اإلجّبٌٟ

ػذد اٌذٚساد 

 اٌتذس٠ج١خ

 % 36.33 101 دٚساد تذس٠ج١خ 3ألً ِٓ 

 % 30.94 86 دٚساد تذس٠ج١خ 6أللً ِٓ  3ِٓ 

 % 32.73 91 دٚساد تذس٠ج١خ فأوثش 6

 % 100 278 اإلجّبٌٟ

 % 83.09 231 ثىبٌٛس٠ٛط اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

 % 16.91 47 دساعبد ػ١ٍب

 % 100 278 اإلجّبٌٟ

 الذراسة: أداة

 ( فقرة40)وقد تكونت االستبانة من  ،قامت الباحثة بإعداد استبانة لجمع البيانات
وقد تم إعداد ( محاور لعادات العقل؛ حيث ُمّثمت كل عادة عقمية بخمس فقرات، 8تمّثل )

 تالية:الالخطوات  في ضوءاالستبانة 
تقويم التطوير الميني في: االستبانة : تمثل اليدف من استخدام اليدف من االستبانة .1

معممات المغة القائم عمى المدرسة )بحث الدرس( في تنمية عادات العقل من وجية نظر 
 .العربية لممرحمة االبتدائية في منطقة الجوف
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باالطالع عمى األدبيات  ةمن خالل قيام الباحثاالستبانة  ُبنيت: االستبانةمصادر بناء  .2
، واالطالع عمى بعض اسات السابقة وثيقة الصمة بووالدر بموضوع الدراسة، الخاصة 

 الدراسات.األدوات التي استخدمت لجمع البيانات في ىذه 
 أدبيات الدراسة واالطالع عمى مقاييس عادات العقل تم   : في ضوءاالستبانةمحاور  .3

تحديد ثمانية محاور لعادات العقل، وىي: المثابرة، واإلصغاء بتفيم وتعاطف، والتفكير 
االستجابة بدىشة وتساؤل، ، و تطبيق المعارف الماضية عمى أوضاع جديدةو بمرونة، 

 والتجديد، والتفكير ما وراء المعرفة، واالستقالل العقمي )التفكيري(. والتصور واالبتكار
خماسي  (Likert): تم استخدام أسموب ليكرت االستبانة لفقراتتدريج بدائل االستجابة  .4

تجيب المعممة عن كل فقرة من خالل حيث فقرات االستبانة، التدريج لالستجابة عمى 
محايد  -موافق  –موافق بشدة باختيار أحد البدائل )وذلك تحديد درجة موافقتيا عمييا، 

( ليذه 1 – 2 – 3 – 4 – 5تخصيص الدرجات ) تمال أوافق بشدة(، و  -ال أوافق  -
تم حساب مدى الدرجات من  ؛فقرةكل لالموافقة درجة البدائل عمى الترتيب، ولتحديد 

رجة واحدة، فكان ( درجات وأقل قيمة وىي د5خالل تحديد الفرق بين أكبر قيمة وىي )
(، وىي طول 0.80( مستويات فكانت النتيجة )5ىذا الناتج عمى ) ُقِسم(، ثم 4الناتج )

( فإن درجة 5( إلى )4.20إذا كان المتوسط الحسابي يتراوح بين ) ؛الفئة، وعميو
ذا كان المتوسط الحسابي يتراوح بين )، اعالية جد  الموافقة عمى الفقرة  ( إلى أقل 3.40وا 

ذا كان المتوسط الحسابي يتراوح عالية، الموافقة عمى الفقرة ( فإن درجة 4.20من ) وا 
ذا كان متوسطة،  الموافقة عمى الفقرة ( فإن درجة3.40( إلى أقل من )2.60بين ) وا 

الموافقة عمى  ( فإن درجة2.60( إلى أقل من )1.80المتوسط الحسابي يتراوح بين )
ذا كان المتوسط امنخفضة،  الفقرة ( فإن 1.80( إلى أقل من )1لحسابي يتراوح بين )وا 
 .امنخفضة جد  الموافقة عمى الفقرة درجة 

عمى عينة استطالعية مكونة من االستبانة  ُطب قت: وثباتيا االستبانة التحقق من صدق .5
الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحمة المغة العربية من معممات معممة ( 40)

 البطاقةمتحقق من صدق لوذلك  أفراد عينة الدراسة األساسية؛ ارجمن خ االبتدائية
 :وثباتيا االستبانةفيما يمي بيانات صدق ، و وثباتيا

  



 .......................................... مرحلة االبتدائيةتقويم أثر برنامج بحث الدرس لمعلمات اللغة العربية في ال

- 0219 - 

 : االستباىةصذق 
 باستخدام الطريقتين اآلتيتين: االستبانةتم التحقق من صدق 

 صذق احمللنني: 
مجموعة في صورتيا األولية عمى  رضتعُ لالستبانة؛ لمتحقق من الصدق الظاىري 

االطالع عمى يم مب منطُ مجال المناىج وطرق التدريس، و  من المتخصصين فيمين من المحك  
بداء االستبانة  من حيث مدى وضوحيا وسالمة صياغتيا، آرائيم بشأن فقرات االستبانة وا 

%( 80موافقة ) الذي تندرج تحتو، وقد اعتمدت نسبةحور منيا لمم وتحديد مدى مناسبة كل  
المالحظات التي بعين االعتبار  ُأخذتكما الفقرة،  لإلبقاء عمى امعيارً فأكثر من آراء المحكمين 

في ضوء ستبانة وتم تعديل االالفقرات، أبداىا السادة المحكمون بشأن تعديل صياغة بعض 
ويتضمن ( محاور، 8)موزعة عمى فقرة ( 40)الستبانة من وتكونت الصورة النيائية ل، آرائيم
 فقرات. محور خمسكل 
 :صذق االتساق الذاخلي 

معممات من خالل تطبيقيا عمى لالستبانة تم التحقق من صدق االتساق الداخمي 
، وتم حساب قيم معامالت االرتباط الخطي لبيرسون بين الدرجة الكمية لكل العيةالعينة االستط

وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين ، ستبانةوالدرجة الكمية لالمحاور االستبانة من  محور
كما تم حساب قيم معامالت االرتباط الخطي لبيرسون بين درجة كل (، 0.92( إلى )0.89)

والدرجة الكمية فقرة الذي تنتمي إليو الحور درجة الممن  كل  و فقرات االستبانة من  فقرة
وجميعيا قيم دالة  ،(0.93إلى )( 0.69قيم معامالت االرتباط ) وقد تراوحتستبانة، لال

بدرجة مناسبة من صدق االستبانة (، وىذا يعني اتصاف 0.01) مستوى عند اإحصائي  
 االتساق الداخمي.

 : ثبات االستباىة -
 ثبات االستبانة باستخدام الطريقتين اآلتيتين: منتم التحقق 

 :طريدقة ألفا كروىباخ 

بطاقة االستبانة عمى معممات العينة االستطالعية، وتم حساب قيمة معامل  ُطب قت
، وقد تراوحت قيم معامالت الثبات محور من محاورىا ألفا كرونباخ لالستبانة ككل ولكل
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(، كما بمغت قيمة معامل الثبات لالستبانة ككل 0.84( إلى )0.79لمحاور االستبانة بين )
 مما يشير إلى اتصاف االستبانة بدرجة مناسبة من الثبات.(، وجميعيا قيم مرتفعة، 0.85)

 :طريدقة إعادة التطبيق 

االستبانة عمى معممات العينة االستطالعية، ثم تم إعادة التطبيق عميين مرة  ُطب قت
أخرى بعد أسبوعين، وحساب قيمة معامل االرتباط الخطي لبيرسون بين مرتي التطبيق، وذلك 

ولكل محور من محاورىا، وقد تراوحت قيم معامالت الثبات لمحاور بالنسبة لالستبانة ككل 
(، 0.86(، كما بمغت قيمة معامل الثبات لالستبانة ككل )0.84( إلى )0.77االستبانة بين )

 وجميعيا قيم مرتفعة، مما يشير إلى اتصاف االستبانة بدرجة مناسبة من الثبات.
 :ىتائج الذراسة

 األول: السؤالىتائج اإلجابة عً  .1

ما أثر برنامج بحث الدرس في تنمية عادات العقل التالية: عمى: "الذي ينص 
بمرونة، تطبيق المعارف الماضية عمى أوضاع  التفكيرالمثابرة، اإلصغاء بتفيم وتعاطف، 

جديدة، االستجابة بدىشة وتساؤل، التصور واالبتكار والتجديد،التفكير ما وراء المعرفة، 
االستقالل العقمي )التفكيري( من وجية نظر معممات المغة العربية لممرحمة االبتدائية في 

سطات الحسابية واالنحرافات تم حساب المتو ل اؤ ولإلجابة عن ىذا السمنطقة الجوف؟" 
االستبانة يا تتضمنالتي حاور والفقرات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى الم

 المستخدمة في الدراسة الحالية، وكانت النتائج كما يأتي:
  (3جذٚي )

اٌّذسعخ ػٍٝ اٌتط٠ٛش إٌّٟٙ اٌمبئُ  تم٠ُٛ ٌّذبٚساٌّتٛعطبد اٌذغبث١خ ٚاالٔذشافبد اٌّؼ١بس٠خ 

 "ثذث اٌذسط" فٟ ت١ّٕخ ػبداد اٌؼمً

اٌّتٛعظ  ذبٚساٌّ َ

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌتشت١ت اٌّٛافمخدسجخ 

 1 ػب١ٌخ 0.32 4.06 اٌّثبثشح 1

 6 ػب١ٌخ 0.38 3.46 اإلصغبء ثتفُٙ ٚتؼبطف 2

 5 ػب١ٌخ 0.30 3.68 اٌتفى١ش ثّشٚٔخ 3

 3 ػب١ٌخ 0.33 3.85 تطج١ك اٌّؼبسف اٌّبض١خ ػٍٝ أٚضبع جذ٠ذح 4

 4 ػب١ٌخ 0.44 3.69 االعتجبثخ ثذ٘شخ ٚتغبؤي 5

 2 ػب١ٌخ 0.29 3.98 اٌتصٛس ٚاالثتىبس ٚاٌتجذ٠ذ 6

 7 ِتٛعطخ 0.30 3.36 اٌتفى١ش ِب ٚساء اٌّؼشفخ 7

 8 ِتٛعطخ 0.43 3.35 االعتمالي اٌؼمٍٟ )اٌتفى١شٞ( 8

  ػب١ٌخ 0.12 3.68 ٌالعتجبٔخاٌذسجخ اٌى١ٍخ 
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 أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ألفراد عينة الدراسة عمى( 3جدول )يتضح من 
أفراد موافقة وىذا يعني أن درجة  ،(0.12قيمتو ) معياري( بانحراف 3.68بمغ ) االستبانة

عمى دور التطوير الميني القائم عمى المدرسة "بحث الدرس" في تنمية عادات عينة الدراسة 
أن قيم المتوسطات الحسابية لدرجات ( 2يتضح من جدول )كما عالية،  بصفة عامةالعقل 

( 4.06( إلى )3.35تراوحت بين )االستبانة التي تضمنتيا حاور أفراد عينة الدراسة عمى الم
( محاور عمى درجة 6إلى عالية، حيث حصمت ) متوسطةتراوحت بين  موافقةوبدرجات 

حاور جاء ترتيب ىذه المقد و موافقة عالية، وحصل محوران عمى درجة موافقة متوسطة، 
جاء المحور الخاص بالمثابرة  كما يأتي:عمييا  أفراد عينة الدراسةموافقة  لدرجة اوفقً  اتنازلي  

موافقة عالية، ( وبدرجة 0.32( وانحراف معياري )4.06في الترتيب األول بمتوسط حسابي )
ني بمتوسط حسابي وجاء المحور الخاص بالتصور واالبتكار والتجديد في الترتيب الثا

وجاء المحور الخاص بتطبيق  ( وبدرجة موافقة عالية،0.29( وانحراف معياري )3.98)
( وانحراف 3.85المعارف الماضية عمى أوضاع جديدة في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي )

( وبدرجة موافقة عالية، وجاء المحور الخاص باالستجابة بدىشة وتساؤل في 0.33معياري )
( وبدرجة موافقة عالية، 0.44( وانحراف معياري )3.69الرابع بمتوسط حسابي ) الترتيب

( 3.68وجاء المحور الخاص بالتفكير بمرونة في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي )
( وبدرجة موافقة عالية، وجاء المحور الخاص باإلصغاء بتفيم 0.30وانحراف معياري )

( وبدرجة 0.38( وانحراف معياري )3.46) وتعاطف في الترتيب السادس بمتوسط حسابي
موافقة عالية، وجاء المحور الخاص بالتفكير ما وراء المعرفة في الترتيب السابع بمتوسط 

( وبدرجة موافقة متوسطة، وجاء المحور الخاص 0.30( وانحراف معياري )3.36حسابي )
( وانحراف معياري 3.35باالستقالل العقمي )التفكيري( في الترتيب الثامن بمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة موافقة متوسطة.0.43)
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة  لممتوسطاتوبالنسبة 

 حور، فكانت كما ىو موضح في الجداول التالية:الخاصة بكل مالفقرات عمى 
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  (4جذٚي )

 اٌذغبث١خ ٚاالٔذشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٍفمشاد اٌخبصخ ثبٌّذٛس األٚي )اٌّثبثشح( اٌّتٛعطبد

اٌّتٛعظ  اٌفمشح َ

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسجخ 

 اٌّٛافمخ

 اٌتشت١ت

٠غبػذ ثذث اٌذسط ِؼٍّبد اٌٍغخ  1

اٌؼشث١خ ػٍٝ تذم١ك األ٘ذاف 

 اٌتؼ١ّ١ٍخ.

 ػب١ٌخ 0.79 4.11

4 

 ٌشش٠ف ث٠ٓ١ذفّض  ػٍٝ اٌتٕبفظ ا 2

 .ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ

ا 0.57 4.51  ػب١ٌخ جّذً
1 

٠ذفغ  ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ئٌٝ  3

ٚضغ دٍٛي ٚثذائً ٌٍمضب٠ب 

 اٌتؼ١ّ١ٍخ.

 ػب١ٌخ 0.79 4.03

4 

٠غُٙ فٟ تشع١خ ِجذأ عأدبٚي دتٝ  4

 أصً.

ا 0.72 4.35  ػب١ٌخ جّذً
2 

٠ّّىٓ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ  5

اٌّمشس اٌفُٙ اٌؼ١ّك ٌّٛضٛػبد 

 اٌذساعٟ.

 ِتٛعطخ 0.87 3.28

5 

  ػب١ٌخ 0.32 4.06 ٌٍّذٛس األٚياٌذسجخ اٌى١ٍخ 

)المثابرة( لفقرات المحور األول المتوسطات الحسابية  ( أن4يتضح من جدول )
فقرتان و ، عمى درجة موافقة عالية جد ا قرتانف(، وحصمت 4.51 – 3.28تراوحت ما بين )

 واحدة عمى درجة موافقة متوسطة. فقرةٌ و عمى درجة موافقة عالية، 
 (5جذٚي )

اٌّتٛعطبد اٌذغبث١خ ٚاالٔذشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٍفمشاد اٌخبصخ ثبٌّذٛس اٌثبٟٔ )اإلصغبء ثتفُٙ 

 ٚتؼبطف(

اٌّتٛعظ  اٌفمشح َ

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسجخ 

 اٌّٛافمخ

 اٌتشت١ت

٠ّّىٓ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ  1

 .ا٢خش٠ٓ ئػبدح ص١بغخ أفىبس

 ػب١ٌخ 0,79 4.12
1 

٠ذّسة ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ  2

 .اٌتأًِ ٚإٌمذ

 ِتٛعطخ 1.05 3.05
4 

٠ت١خ ٌّؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ  3

 .ِّبسعخ اٌمذساد اٌز١ٕ٘خ اٌّتؼذدح

 ػب١ٌخ 0.71 3.99
3 

د ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ  4 ّٛ ٠ؼ

 .اٌتؼبطف ِغ ا٢خش٠ٓ

 ِٕخفضخ 0.85 2.04
5 

٠ّٕخ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ  5

االعتّتبع ثّٛضٛع اٌذسط 

 .ٚتجبدي ا٢ساء

 ػب١ٌخ 0.83 4.08

2 

  ػب١ٌخ 0.38 3.46 اٌذسجخ اٌى١ٍخ ٌٍّذٛس اٌثبٟٔ
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)اإلصغاء المتوسطات الحسابية لفقرات المحور الثاني  ( أن5يتضح من جدول )
عمى درجة موافقة  فقرات( 3(، وحصمت )4.12 -2.04تراوحت ما بين )بتفيم وتعاطف( 

عمى درجة  كذلك فقرة واحدةو واحدة عمى درجة موافقة متوسطة،  فقرةٌ في حين حصمت عالية، 
 موافقة منخفضة.

 (6جذٚي )

 اٌّتٛعطبد اٌذغبث١خ ٚاالٔذشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٍفمشاد اٌخبصخ ثبٌّذٛس اٌثبٌث )اٌتفى١ش ثّشٚٔخ( 

اٌّتٛعظ  اٌفمشح َ

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسجخ 

 اٌّٛافمخ

 اٌتشت١ت

٠غبػذ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ  1

  .اٌتى١ف ِغ اٌّغتجذاد اٌتشث٠ٛخ

ا 0.58 4.43  ػب١ٌخ جّذً
2 

٠ذفّض ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ  2

  .ت١ٌٛذ أفىبس ِتٕٛػخ

ا 0.59 4.51  ػب١ٌخ جّذً
1 

٠ت١خ ٌّؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌتؼبًِ  3

 .ِغ ِصبدس ِتؼذدح ٌٍّؼٍِٛبد

 ػب١ٌخ 0.72 4.12
3 

٠ّّىٓ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ  4

 .ِؼبٌجخ اٌّؼٍِٛبد ثطشق ِجتىشح

 ِتٛعطخ 0.64 3.24
4 

٠ذفغ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ  5

اٌتفى١ش اٌذائُ  ثتط٠ٛش اٌّمشساد 

 .اٌذساع١خ

 ِٕخفضخ 0.78 2.08

5 

  ػب١ٌخ 0.30 3.68 ٌٍّذٛس اٌثبٌثاٌذسجخ اٌى١ٍخ 

التفكير ) الثالثالمتوسطات الحسابية لفقرات المحور  أن( 6يتضح من جدول )
، جد ا عمى درجة موافقة عالية انتفقر (، وحصمت 4.51 – 2.08تراوحت ما بين )( بمرونة

في كما حصمت فقرة واحدة عمى درجة موافقة متوسطة، ، عاليةواحدة عمى درجة موافقة  فقرةٌ و 
 منخفضة.حين حصمت فقرة واحدة عمى درجة موافقة 
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  (7جذٚي )

اٌّتٛعطبد اٌذغبث١خ ٚاالٔذشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٍفمشاد اٌخبصخ ثبٌّذٛس اٌشاثغ )تطج١ك اٌّؼبسف 

 اٌّبض١خ ػٍٝ أٚضبع جذ٠ذح(

اٌّتٛعظ  اٌفمشح َ

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسجخ 

 اٌّٛافمخ

 اٌتشت١ت

اٌذسط ِؼٍّبد اٌٍغخ  ٠ّّىٓ ثذث 1

اٌؼشث١خ ِٓ اٌشثظ ث١ٓ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌمذ٠ّخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌجذ٠ذح.

 ػب١ٌخ 0.68 4.11

1 

٠غبػذ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ  2

تطج١ك ِب تؼٍّّٕٗ فٟ ِٛالف تؼ١ّ١ٍخ 

 أخشٜ جذ٠ذح.

 ػب١ٌخ 0.76 3.94

4 

٠ت١خ ٌّؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌشثظ ث١ٓ  3

 اٌّمشساد اٌذساع١خ. 

 ػب١ٌخ 0.80 3.96
3 

٠غُٙ فٟ ِؼبٌجخ اٌّؼٍِٛبد اٌجذ٠ذح  4

 ٚاستجبطٙب ثّب عجك تؼٍّٗ. 

 ػب١ٌخ 0.85 4.09
2 

٠ذفغ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌالدتفبظ  5

ثتجبسة ا٢خش٠ٓ إٌبجذخ ٌإلفبدح 

 ِٕٙب فٟ ِٛالف أخشٜ.

 ِتٛعطخ 0.86 3.18

5 

  ػب١ٌخ 0.33 3.85 اٌذسجخ اٌى١ٍخ ٌٍّذٛس اٌشاثغ

)تطبيق ( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المحور الرابع 7يتضح من جدول )
( 4(، وحصمت )4.11 – 3.18تراوحت ما بين )المعارف الماضية عمى أوضاع جديدة( 

 واحدة عمى درجة موافقة متوسطة. فقرةٌ و فقرات عمى درجة موافقة عالية، 
  (8جذٚي )

اٌّتٛعطبد اٌذغبث١خ ٚاالٔذشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٍفمشاد اٌخبصخ ثبٌّذٛس اٌخبِظ )االعتجبثخ ثذ٘شخ 

 ٚتغبؤي(

اٌّتٛعظ  اٌفمشح َ

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسجخ 

 اٌّٛافمخ

 اٌتشت١ت

٠ّّىٓ ثذث اٌذسط ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ  1

 ِٓ االعتّتبع ثبوتشبف لٛاػذ جذ٠ذح.

2.98 0.92 
 ِتٛعطخ

5 

٠ّّىٓ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌٛلٛف أِبَ  2

اٌتذذ٠بد اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌتٟ تٛاجٗ ا٢خش٠ٓ 

 ٚئ٠جبد دٍٛي ٌٙب.

4.07 0.76 

 ػب١ٌخ

2 

٠ذفض ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ إٌّبلشخ  3

 ٚاٌتغبؤي فٟ اٌّٛضٛػبد اٌذساع١خ.

4.40 0.53 
ا  ػب١ٌخ جّذً

1 

٠ٌٛذ ٌذٜ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌشغجخ فٟ  4

 ِٛاصٍخ اٌتؼٍُ ِذٜ اٌذ١بح.

3.95 0.80 
 ػب١ٌخ

3 

ّّٟ ٌذٜ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٙبسح  5 ٕ٠

 اٌتأًِ ٚاوتشبف اٌغّٛض.

3.04 0.77 
 ِتٛعطخ

4 

  ػب١ٌخ 0.44 3.69 اٌذسجخ اٌى١ٍخ ٌٍّذٛس اٌخبِظ
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الخامس )االستجابة ( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المحور 8يتضح من جدول )
موافقة (، وحصمت فقرة واحدة عمى درجة 4.40 – 2.98تراوحت ما بين ) وتساؤل( بدىشة

عمى درجة موافقة  فقرتانفقرتان عمى درجة موافقة عالية، في حين حصمت و ، عالية جد ا
 متوسطة.

 (9جذٚي )

اٌّتٛعطبد اٌذغبث١خ ٚاالٔذشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٍفمشاد اٌخبصخ ثبٌّذٛس اٌغبدط )اٌتصٛس ٚاالثتىبس  

 ٚاٌتجذ٠ذ(

اٌّتٛعظ  اٌفمشح َ

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسجخ 

 اٌّٛافمخ

 اٌتشت١ت

٠شّغت ثذث اٌذسط ِؼٍّبد اٌٍغخ  1

 اثتىبس طشائك جذ٠ذح ٌٍتؼ١ٍُ. فٟاٌؼشث١خ 

 ِتٛعطخ 0.69 2.91
5 

ا ٠ٌٛذ ٌذٜ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ تصٛسً  2

 ٌذٍٛي وث١شح ِٓ اٌّشىالد اٌتؼ١ّ١ٍخ.

ا 0.49 4.38  ػب١ٌخ جّذً
2 

٠ذفض ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ اثتىبس  3

أٔشطخ ِتٕٛػخ تغُٙ فٟ تجغ١ظ 

 اٌّٛضٛػبد اٌذساع١خ.

 ػب١ٌخ 0.82 4.04

4 

غخ اٌؼشث١خ ٌٍتغز٠خ ٠ذفغ ِؼٍّبد اٌٍ 4

 ٔتبجبتٙٓ.اٌشاجؼخ ٌىً ئ

ا 0.67 4.52  ػب١ٌخ جّذً
1 

٠شّجغ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ تجذ٠ذ  5

 ِّبسعبتٙٓ اٌصف١خ. 

 ػب١ٌخ 0.71 4.05
3 

  ػب١ٌخ 0.29 3.98 اٌذسجخ اٌى١ٍخ ٌٍّذٛس اٌغبدط

)التصور ( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المحور السادس 9يتضح من جدول )
عمى درجة موافقة  تانفقر  وحصمت(، 4.52 – 2.91تراوحت ما بين ) واالبتكار والتجديد(

عمى  فقرة واحدةحصمت فقرتان عمى درجة موافقة عالية، في حين حصمت  أيًضا، و لية جد اعا
 درجة موافقة متوسطة.
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 (10جذٚي )

اٌذغبث١خ ٚاالٔذشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٍفمشاد اٌخبصخ ثبٌّذٛس اٌغبثغ )اٌتفى١ش ِب ٚساء  اٌّتٛعطبد

 اٌّؼشفخ(

اٌّتٛعظ  اٌفمشح َ

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسجخ 

 اٌّٛافمخ

 اٌتشت١ت

اٌٍغخ  ِؼٍّبد٠ىغت ثذث اٌذسط  1

 اٌؼشث١خ ِٙبسح دً اٌّشىالد.

 ػب١ٌخ 0.66 3.64
2 

٠ّّىٓ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ ِّبسعخ  2

 ِٙبسح اٌتم٠ُٛ ثشىً ج١ذ.

 ِتٛعطخ 0.54 3.08
4 

٠غبػذ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ  3

 ٔٙب.ِالدظخ اٌمشاساد اٌتٟ ٠تخز

 ػب١ٌخ 0.78 3.95
1 

٠ّٕٟ اتجب٘بد ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ  4

 ب.ٔذٛ ِشالجخ تؼٍّٙٓ رات١ًّ 

 ِتٛعطخ 0.55 3.17
3 

ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبٌتغز٠خ ٠ضٚد  5

 اٌشاجؼخ اٌتط٠ٛش٠خ.

 ِتٛعطخ 0.89 2.96
5 

  ِتٛعطخ 0.30 3.36 اٌذسجخ اٌى١ٍخ ٌٍّذٛس اٌغبثغ

)التفكير ( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المحور السابع 10يتضح من جدول )
فقرتان عمى درجة موافقة  وحصمت(، 3.95 -2.96تراوحت ما بين ) ما وراء المعرفة(

 ( فقرات عمى درجة موافقة متوسطة.3عالية، في حين حصمت )
  (11جذٚي )

 اٌّتٛعطبد اٌذغبث١خ ٚاالٔذشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٍفمشاد اٌخبصخ ثبٌّذٛس اٌثبِٓ )االعتمالي اٌؼمٍٟ( 

اٌّتٛعظ  اٌفمشح َ

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسجخ 

 اٌّٛافمخ

 اٌتشت١ت

اٌذسط ٌذٜ ِؼٍّبد اٌٍغخ  ٠ّٕٟ ثذث 1

 اٌؼشث١خ ِٙبسح اٌتؼٍُ اٌزاتٟ.

ا 0.73 4.33  ػب١ٌخ جّذً
1 

َّٓ ٠غبػ 2 ذ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ أْ ٠ى

أػضبء ِغإٚالد ِٚفىشاد أوثش 

  ٓ  ف١ٙب. ٌٍّجتّؼبد اٌتٟ ٠ؼش

 ػب١ٌخ 0.86 3.97

2 

 ٠غّخ ٌّؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ  ثتؼذ٠ً 3

أٚ دزف أٚ ئضبفخ جضء ِٓ اٌّمشس 

 اٌذساعٟ.

 ِتٛعطخ 0.96 2.97

4 

٠ت١خ ٌّؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ فشصخ  4

ًِ إٌفغ١خ اٌتٟ اٌذذ٠ث ػٓ اٌؼٛا

 .تإثش ػٍٝ تذس٠غٙٓ

 ػب١ٌخ 0.85 3.54

3 

ػٍٝ  ٠شجغ ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ 5

اتخبر اٌمشاساد اٌصذ١ذخ دٛي 

 ِشىالتٙٓ اٌتؼ١ّ١ٍخ.

 ِٕخفضخ 0.67 1.94

5 

  ِتٛعطخ 0.43 3.35 اٌذسجخ اٌى١ٍخ ٌٍّذٛس اٌثبِٓ
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)االستقالل ( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المحور الثامن 11يتضح من جدول )
 عمى درجة موافقة عالية وحصمت فقرة واحدة(، 4.33 – 1.94تراوحت ما بين ) العقمي(

درجة موافقة  واحدةوحصمت فقرتان عمى درجة موافقة عالية، في حين حصمت فقرة ، جد ا
 متوسطة، كما حصمت فقرة واحدة عمى درجة موافقة منخفضة.

تشير نتائج السؤال األول في مجمميا إلى أىمية الدور الذي يقوم بو التطوير و 
تحسين ن خالل الميني القائم عمى المدرسة )بحث الدرس( في تنمية عادات العقل، م

عن دوره في تنمية  الممارسات التدريسية، وتغيير سموكيات الطالبات نحو األفضل، فضاًل 
ا، وربط ممارسات المعممة بأىداف المدرسة، وتشجيع المعممات عمى ممارسة المعممات ميني  

أبو دراسة كالنتائج مع نتائج العديد من الدراسات السابقة  ىذه تتفقو أساليب تدريس حديثة. 
( التي أظيرت فعالية برنامج التطوير الميني المستمر لممعمم القائم عمى 2017سردانة )

التي   (Fuller, 2014)، ودراسة فولر المدرسة في تحسين الممارسات الصفية لممعممين،
 أظيرت الدور اإليجابي لمجتمعات التعمم المينية عمى طالب المدرسو االبتدائية.

 السؤال الثاني:نتائج اإلجابة عن  .5
ما الفرق في أثر برنامج بحث الدرس في تنمية عادات العقل ينص عمى: "الذي 

، والمؤىل العممي بين معممات المغة التدريبيةحسب متغيرات سنوات الخبرة، عدد الدورات 
اختبار استخدام  جرىولإلجابة عن ىذا السؤال العربية لممرحمة االبتدائية في منطقة الجوف؟" 

عزى لمتغيري سنوات الخبرة، أو التباين أحادي االتجاه لمكشف عن الفروق التي قد تُ  تحميل
عزى استخدام اختبار )ت( لمكشف عن الفروق التي قد تُ  جرىعدد الدورات التدريبية، كما 

 لمتغير المؤىل العممي، وكانت النتائج كما يمي:
  



 .......................................... مرحلة االبتدائيةتقويم أثر برنامج بحث الدرس لمعلمات اللغة العربية في ال

- 0208 - 

 (12جذٚي )

اٌتط٠ٛش إٌّٟٙ اٌمبئُ ػٍٝ  تم٠ُٛاختجبس تذ١ًٍ اٌتجب٠ٓ أدبدٞ االتجبٖ ٌٍىشف ػٓ اٌفشٚق فٟ  ٔتبئج 

 اٌّذسعخ "ثذث اٌذسط" فٟ ت١ّٕخ ػبداد اٌؼمً ٚاٌتٟ لذ تؼضٜ ٌّتغ١ش عٕٛاد اٌخجشح

 ِصذس  اٌّذبٚس

 اٌتجب٠ٓ

 ِجّٛع

 اٌّشثؼبد

 دسجبد 

 اٌذش٠خ

 ِتٛعظ 

 اٌّشثؼبد

 إٌغجخ اٌفبئ١خ

 "ف"

 ِغتٜٛ

 اٌذالٌخ

 

 اٌّثبثشح

   0.04 2 0.08 ث١ٓ اٌّجّٛػبد

0.34 

 

 غ١ش داٌخ

 ئدصبئ١ًّب
 0.11 275 28.97 داخً اٌّجّٛػبد

  277 29.05 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

 

اإلصغبء ثتفُٙ 

 ٚتؼبطف

   0.04 2 0.08 ث١ٓ اٌّجّٛػبد

0.29 

 

 غ١ش داٌخ

 ئدصبئ١ًّب
 0.14 275 39.73 داخً اٌّجّٛػبد

اٌىٍٟ اٌتجب٠ٓ  39.82 277  

 

 اٌتفى١ش ثّشٚٔخ

   0.12 2 0.23 ث١ٓ اٌّجّٛػبد

1.25 

 

 غ١ش داٌخ

 ئدصبئ١ًّب
 0.09 275 25.28 داخً اٌّجّٛػبد

  277 25.51 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

تطج١ك اٌّؼبسف 

اٌّبض١خ ػٍٝ 

 أٚضبع جذ٠ذح

   0.01 2 0.01 ث١ٓ اٌّجّٛػبد

0.04 

 

 غ١ش داٌخ

اٌّجّٛػبدداخً  ئدصبئ١ًّب  30.68 275 0.11 

  277 30.69 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

 

االعتجبثخ ثذ٘شخ 

 ٚتغبؤي

   0.07 2 0.14 ث١ٓ اٌّجّٛػبد

0.35 

 

 غ١ش داٌخ

 0.20 275 54.44 داخً اٌّجّٛػبد ئدصبئ١ًّب

  277 54.58 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

 

اٌتصٛس ٚاالثتىبس 

 ٚاٌتجذ٠ذ

   0.01 2 0.02 ث١ٓ اٌّجّٛػبد

0.12 

 

 غ١ش داٌخ

 0.09 275 23.34 داخً اٌّجّٛػبد ئدصبئ١ًّب

  277 23.36 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

 

اٌتفى١ش ِب ٚساء 

 اٌّؼشفخ

   0.19 2 0.37 ث١ٓ اٌّجّٛػبد

2.06 

 

 غ١ش داٌخ

 0.09 275 24.80 داخً اٌّجّٛػبد ئدصبئ١ًّب

  277 25.17 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

االعتمالي اٌؼمٍٟ 

 )اٌتفى١شٞ(
   0.17 2 0.34 ث١ٓ اٌّجّٛػبد

0.93 

 

 غ١ش داٌخ

 0.18 275 50.49 داخً اٌّجّٛػبد ئدصبئ١ًّب

  277 50.84 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

 

اٌذسجخ اٌى١ٍخ 

 ٌالعتجبٔخ

   0.01 2 0.02 ث١ٓ اٌّجّٛػبد

0.62 

 

 غ١ش داٌخ

 0.01 275 3.81 داخً اٌّجّٛػبد ئدصبئ١ًّب

  277 3.83 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ



 .......................................... مرحلة االبتدائيةتقويم أثر برنامج بحث الدرس لمعلمات اللغة العربية في ال

- 0209 - 

في متوسطات درجة تقويم  ( عدم وجود فروق دالة إحصائي ا12يتضح من جدول )
في تنمية عادات العقل من وجية نظر  (بحث الدرسطوير الميني القائم عمى المدرسة )الت

 .الخبرةعزى لمتغير سنوات معممات المغة العربية لممرحمة االبتدائية في منطقة الجوف تُ 
 (13جذٚي )

اٌتط٠ٛش إٌّٟٙ اٌمبئُ ػٍٝ  تم٠ُٛٔتبئج اختجبس تذ١ًٍ اٌتجب٠ٓ أدبدٞ االتجبٖ ٌٍىشف ػٓ اٌفشٚق فٟ  

 اٌّذسعخ "ثذث اٌذسط" فٟ ت١ّٕخ ػبداد اٌؼمً ٚاٌتٟ لذ تؼضٜ ٌّتغ١ش ػذد اٌذٚساد اٌتذس٠ج١خ

 ِصذس  اٌّذبٚس

 اٌتجب٠ٓ

 ِجّٛع

 اٌّشثؼبد

 دسجبد 

 اٌذش٠خ

 ِتٛعظ 

 اٌّشثؼبد

 إٌغجخ

 اٌفبئ١خ

 "ف"

 ِغتٜٛ

 اٌذالٌخ

 

 اٌّثبثشح

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد

0.24 2 0.12   

1.15 

 

 غ١ش داٌخ

داخً  ئدصبئ١ًّب

 اٌّجّٛػبد

28.81 275 0.11 

  277 29.05 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

 

اإلصغبء ثتفُٙ 

 ٚتؼبطف

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد

0.01 2 0.01   

0.02 

 

 غ١ش داٌخ

داخً  ئدصبئ١ًّب

 اٌّجّٛػبد

39.81 275 0.15 

  277 39.82 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

 

 اٌتفى١ش ثّشٚٔخ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد

0.13 2 0.07   

0.72 

 

 غ١ش داٌخ

داخً  ئدصبئ١ًّب

 اٌّجّٛػبد

25.38 275 0.09 

  277 25.51 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

تطج١ك اٌّؼبسف 

اٌّبض١خ ػٍٝ 

 أٚضبع جذ٠ذح

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد

0.04 2 0.02   

0.20 

 

 غ١ش داٌخ

داخً  ئدصبئ١ًّب

 اٌّجّٛػبد

30.65 275 0.11 

  277 30.69 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

 

االعتجبثخ ثذ٘شخ 

 ٚتغبؤي

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد

0.40 2 0.20   

1.03 

 

 غ١ش داٌخ

داخً  ئدصبئ١ًّب

 اٌّجّٛػبد

54.18 275 0.20 

  277 54.58 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

 

اٌتصٛس ٚاالثتىبس 

 ٚاٌتجذ٠ذ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد

0.17 2 0.09   

1.01 

 

 غ١ش داٌخ

 0.08 275 23.19داخً  ئدصبئ١ًّب
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 ِصذس  اٌّذبٚس

 اٌتجب٠ٓ

 ِجّٛع

 اٌّشثؼبد

 دسجبد 

 اٌذش٠خ

 ِتٛعظ 

 اٌّشثؼبد

 إٌغجخ

 اٌفبئ١خ

 "ف"

 ِغتٜٛ

 اٌذالٌخ

 اٌّجّٛػبد

  277 23.36 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

 

اٌتفى١ش ِب ٚساء 

 اٌّؼشفخ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد

0.26 2 0.13   

1.45 

 

 غ١ش داٌخ

داخً  ئدصبئ١ًّب

 اٌّجّٛػبد

24.91 275 0.09 

  277 25.17 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

اٌؼمٍٟ االعتمالي 

 )اٌتفى١شٞ(

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد

0.27 2 0.14   

0.74 

 

 غ١ش داٌخ

داخً  ئدصبئ١ًّب

 اٌّجّٛػبد

50.56 275 0.18 

  277 50.84 اٌتجب٠ٓ اٌىٍٟ

 

اٌذسجخ اٌى١ٍخ 

 ٌالعتجبٔخ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد

0.01 2 0.01   

0.45 

 

 غ١ش داٌخ

داخً  ئدصبئ١ًّب

 اٌّجّٛػبد

3.82 275 0.01 

اٌىٍٟ اٌتجب٠ٓ  3.83 277  

في متوسطات درجة تقويم  ( عدم وجود فروق دالة إحصائي ا13يتضح من جدول )
في تنمية عادات العقل من وجية نظر  طوير الميني القائم عمى المدرسة )بحث الدرس(الت

 الدوراتعزى لمتغير عدد معممات المغة العربية لممرحمة االبتدائية في منطقة الجوف تُ 
 التدريبية.
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  (14جذٚي )

ٔتبئج اختجبس تذ١ًٍ اٌتجب٠ٓ أدبدٞ االتجبٖ ٌٍىشف ػٓ اٌفشٚق فٟ تم٠ُٛ اٌتط٠ٛش إٌّٟٙ اٌمبئُ ػٍٝ 

 اٌّذسعخ "ثذث اٌذسط" فٟ ت١ّٕخ ػبداد اٌؼمً ٚاٌتٟ لذ تؼضٜ ٌّتغ١ش اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

 اٌّتٛعظ  اٌؼذد اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ اٌّذبٚس

 اٌذغبثٟ

 االٔذشاف

 اٌّؼ١بسٞ

دسجبد 

 اٌذش٠خ

 ل١ّخ

 د

 ِغتٜٛ

 اٌذالٌخ

  0.32 4.05 231 ثىبٌٛس٠ٛط اٌّثبثشح

276 

 

0.28 

 غ١ش داٌخ

 ئدصبئ١ًّب
 0.34 4.07 47 دساعبد ػ١ٍب

اإلصغبء ثتفُٙ 

 ٚتؼبطف

  0.39 3.46 231 ثىبٌٛس٠ٛط

276 

 

0.23 

 غ١ش داٌخ

 ئدصبئ١ًّب
 0.34 3.45 47 دساعبد ػ١ٍب

  0.31 3.68 231 ثىبٌٛس٠ٛط اٌتفى١ش ثّشٚٔخ

276 

 

0.12 

 غ١ش داٌخ

 ئدصبئ١ًّب
 0.27 3.67 47 دساعبد ػ١ٍب

تطج١ك اٌّؼبسف 

اٌّبض١خ ػٍٝ أٚضبع 

 جذ٠ذح

  0.34 3.86 231 ثىبٌٛس٠ٛط

276 

 

0.37 

 غ١ش داٌخ

 ئدصبئ١ًّب
 0.31 3.84 47 دساعبد ػ١ٍب

االعتجبثخ ثذ٘شخ 

 ٚتغبؤي

  0.46 3.69 231 ثىبٌٛس٠ٛط

276 

 

0.41 

 غ١ش داٌخ

 ئدصبئ١ًّب
 0.38 3.66 47 دساعبد ػ١ٍب

اٌتصٛس ٚاالثتىبس 

 ٚاٌتجذ٠ذ

  0.29 3.99 231 ثىبٌٛس٠ٛط

276 

 

0.61 

 غ١ش داٌخ

 0.31 3.96 47 دساعبد ػ١ٍب ئدصبئ١ًّب

اٌتفى١ش ِب ٚساء 

 اٌّؼشفخ

  0.30 3.37 231 ثىبٌٛس٠ٛط

276 

 

0.78 

 غ١ش داٌخ

 0.29 3.33 47 دساعبد ػ١ٍب ئدصبئ١ًّب

االعتمالي اٌؼمٍٟ 

 )اٌتفى١شٞ(

  0.43 3.37 231 ثىبٌٛس٠ٛط

276 

 

1.57 

 غ١ش داٌخ

 0.42 3.26 47 دساعبد ػ١ٍب ئدصبئ١ًّب

اٌذسجخ اٌى١ٍخ 

 ٌالعتجبٔخ

  0.12 3.68 231 ثىبٌٛس٠ٛط

276 

 

1.51 

 غ١ش داٌخ

 0.11 3.65 47 دساعبد ػ١ٍب ئدصبئ١ًّب

في متوسطات درجة تقويم  ( عدم وجود فروق دالة إحصائي ا14من جدول ) يتضح
في تنمية عادات العقل من وجية نظر  (الدرسطوير الميني القائم عمى المدرسة )بحث الت

 معممات المغة العربية لممرحمة االبتدائية في منطقة الجوف تعزى لمتغير المؤىل العممي.
وجود فروق ذات داللة إحصائية وتشير نتائج السؤال الثاني في مجمميا إلى عدم 

في تنمية  طوير الميني القائم عمى المدرسة )بحث الدرس(بين متوسطات درجة تقويم الت
عزى منطقة الجوف تُ  فيعادات العقل من وجية نظر معممات المغة العربية لممرحمة االبتدائية 

ة، أو عدد الدورات التدريبية، أو المؤىل العممي(. ويمكن تفسير ىذه لمتغيرات )سنوات الخبر 
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النتائج في ضوء إدراك المعممات ألىمية التطوير الميني القائم عمى المدرسة في تحسين 
 ، مثل دراسةالسابقةتتفق ىذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات و  أدائين التدريسي.

ا في استجابات المعممين التي أظيرت عدم وجود فروق دالة إحصائي   (2018المطيري )
ل العممي، عدد سنوات عزى لمتغيرات )التخصص، المؤىتُ لمتطوير الميني القائم عمى المدرسة 

 الخبره(.
 توصيات الذراسة:

 :التاليةالدراسة الحالية تم صياغة التوصيات  في ضوء نتائج
والموارد الالزمة لتطبيق برامج التطوير الميني القائم عمى تزويد المدارس باإلمكانات  -

 المدرسة.
تنفيذ دورات تدريبية لممعممات لتمكينين من تطبيق برامج التطوير الميني القائم عمى  -

 المدرسة.
تقديم الحوافز المادية والمعنوية لممعممات من أجل تشجيعن عمى تطبيق برامج  -

 ة.التطوير الميني القائم عمى المدرس
تيسير تبادل الزيارات بين المعممات من أجل تيسير تبادل الخبرات فيما يتعمق بتطبيق  -

 برامج التطوير الميني القائم عمى المدرسة.
 دراسات مدقرتحة:

 استكمااًل لتحقيق أىداف الدراسة الحالية تم اقتراح الدراسات التالية:
وسبل  "بحث الدرس"برامج التطوير الميني القائم عمى المدرسة معوقات تطبيق  -

التغمب عمييا من وجية نظر معممات المغة العربية لممرحمة االبتدائية في منطقة 
 الجوف.

في تنمية إكساب الطالبات "بحث الدرس" تقويم التطوير الميني القائم عمى المدرسة  -
المغة العربية لممرحمة االبتدائية في ميارات التعمم الذاتي من وجية نظر معممات 

 .منطقة الجوف
تقويم األداء التدريسي لمعممات المغة العربية لممرحمة االبتدائية في منطقة الجوف  -

 .ي القائم عمى المدرسة "بحث الدرس"في ضوء معايير قائمة عمى التطوير المين
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 املراجع

 :أوال: املراجع العربية

(. مستوى عادات العقل السائدة لدى المعمم المصدري في 2018والجندي، خالد ) أبو رياش، حسين
 .204-185(، 4) 26، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسيةضوء التغيرات. 

فاعمية برنامج تطوير الميني المستمر لممعمم القائم عمٍ المدرسة في (. 2017أبو سردانة، عماد )
)رسالة ماجستير غير  ت الصفية لممعممين في مدارس الغوث الدولية في األردنتحسين الممارسا

 منشورة(. جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا، كمية العموم التربوية، األردن، عمان.
(. المجتمعات المينية لممعممين: دراسة تطبيقية. بحث مقدم إلٍ المؤتمر 2116الحازمي، زكي )

)إعداد وتدريب المعمم في ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر(،  الخامس إلعداد المعمم
 كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

مجمة العموم (. عادات العقل لدى معممات رياض األطفال وعالقتيا بالمتغيرات. 2016الخفاف، إيمان )
 .328 -301(، 1) 2، جامعة المستنصرية، العراق. النفسية والتربوية

(. فاعمية برنامج التطوير الميني المستمر من المعمم القائم عمٍ 2117الخريبي، محمد محمود )
( وعالقتو بميارة إدارة الوقت لدى معممي المرحمة االبتدائية في مدارس وكالة SBTD1)المدرسة 

 الغوث بمحافظات غزة.
 معمم.التدريب: مفيومو ومدخل نظمي لو. رسالة ال( ۱۹۹۱درة، عبد الباري. )

(. تقييم البرنامج التدريبي لمعممي الدراسات االجتماعية الجدد لممرحمة األساسية 2115رضوان، رجاء )
 ، جامعة مؤتة.رسالة ماجستير غير منشورةالعميا في جنوب األردن. 
دور مناىج القراءة في تنمية العادات العقمية كأنماط السموك  (.۲۰۰۹الريعي، محمد بن عبدالعزيز )

(، 1) 9، دراسات في المناىج وطرق التدريسالذكي: دراسة تقويمية في ضوء الواقع والمأمول. 
۲۲-131. 

. الرياض: مكتبة الممك التطوير الميني القائم عمٍ المدرسة من خالل البحث(. 2014الشمري، ماشي )
 فيد الوطنية.

(. مجتمعات التعمم مدخل لضمان الجودة في المدارس الثانوية دراسة ميدانية في 2119الصغير، أحمد )
 .197-157، 26، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، مجمة كمية التربيةمجتمع اإلمارات. 
أثر برنامج قائم عمٍ نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية عادات العقل (. ۲۰۱۰عبداهلل، سيام رمضان )

، معيد البحوث والدراسات رسالة دكتوراه غير منشورةالمنتجة لدى طالب المدرسة الثانوية. 
 .التربوية، جامعة القاىرة
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 هرأث ًبيانثي البح رسدال عمٍ مقائ حرريبٍ مقتدت نامجرب. (2117) دالحميدعب دالسي رناص ،ةدعبي
 ياضياترمٍ المعم ٌدل يفياوظت ونح ًاالتجاىات اعٍداإلب سريدميارات الت تنمية عمٍ
 21، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات،ياضياترال ياتوبرمجمة ت ،ائيةداالبت حمةربالم

(4 ،)52-111. 
بين الطمبة (. عادات العقل وعالقتيا باستراتيجية حل المشكالت: دراسة مقارنة 2014عمران، محمد )

 ، كمية التربية، جامعة األزىر.رسالة ماجستير غير منشورة، المتفوقين والعادييين بجامعة األزىر
(. مستوى الذكاءات المتعددة وعالقتيا بعادات 2113فرج اهلل، عبدالكريم موسٍ وسكران، محمد نعيم )

-115(، 4) 11، العمميةمجمة كربالء العقل لدى طمبة معممي الرياضيات بجامعة األقصٍ. 
131. 

. الرياض: وزارة التطوير الميني القائم عمٍ المدرسة(. 2017فريق خبراء مشروع التطوير الميني )
 التعميم.

( برنامج مقترح قائم عمٍ نموذج مارزانو لتدريسالرياضيات وبيان أثره ۲۰۱۳القحطاني، عثمان عمٍ )
متفوقين والموىوبين بالمرحمة المتوسطة، المؤتمر عمٍ تنمية عادات العقل المنتج لدى الطمبة ال

معايير ومؤشرات التميز: اإلصالح  –العممي العربي العاشر الرعاية الموىوبين والمتفوقين 
، عمان، ۱والمتفوقين، مجمد.المجمس العربي لمموىوبين -التربوي ورعاية الموىوبين والمتفوقين 

 ۳۲۳ -۳۰۱األردن، 
(. تقويم البرامج التدريبي لمعممي التدريبة اإلسالمية الجدد من وجية 2119الكيالني، أحمد محي الدين )

، مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسيةنظرىم في بعض المديريات التربوية في األردن. 
2 (1 ،)195-232. 

طفال بمكة المكرمة وعالقتيا ببعض (. عادات العقل لدى معممات رياض األ2012المقماني، إيمان )
 ، كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.رسالة ماجستير غير منشورة. المتغيرات
(. واقع مجتمعات التعمم المينية لمعممات العموم ومتطمبات تطبيقيا في المرحمة 2018المطيري، ىيا )

 كمية التربية، جامعة القصيم، القصيم.. رسالة ماجستير غير منشورة. الثانوية بمنطقة القصيم
(. تقويم البرامج التدريبية لمعممات التربية الفنية في المرحمة 2117المطيري، عائشة بنت سعد )

، 1، غزة، مجمة العموم التربوية والنفسيةالمتوسطة في ضوء مطالب تدريس المنيج المطور. 
137-163                 . 

التفاعل بين تنوع استراتيجيات التدريس وأنماط التعمم عمٍ تنمية بعض  (. أثر2009النادي، عزة )
، جامعة حموان، مجمة دراسات تربوية واجتماعيةعادات العقل لدى طالبات المرحمة اإلعدادية. 

15(3 ،)315-349. 
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 من: 2016فبراير  24يناير(. لجنة تفعيل قيمة مينة التعميم، استرجعت في 20، 2016وزارة التعميم )
https://www.moe.gov.sa/ar/news/pages/wazirwaqiah.aspx 

فاعمية برنامج تدريبي  .(2114يحٍ، صفاء عالم والجمل، عمي أحمد عمي وعبدالفتاح، ىبة اهلل )
مجمة الجمعية  ام الدرس البحثي فٍ تنمية األداء.لمعممي الدراسات االجتماعية قائم عمٍ استخد

 .214-197، 61، مصر، اسات االجتماعيةالتربوية لمدر 
(. برنامج تدريبي قائم عمٍ نظرية الذكاءات المتعددة وفاعميتو في تنمية عادات 2017يوسف، خالد )

، كمية غير منشورةرسالة ماجستير  .العقل لدى التالميذ ذوي اضطرابات االنتباه والنشاط الزائد
 الدراسات العميا، جامعة القاىرة، مصر.

( برنامج تدريبي قائم عمٍ نظرية الذكاءات 2117يوسف، خالد، صديق، محمد، أبو الحسن، سميرة) 
المتعددة وفاعميتو في تنمية عادات العقل لدى التالميذ ذوي االضطربات االنتباه والنشاط الزائد، 

 كمية الدراسات العميا، جامعة القاىرة، مصر.، غير منشورة رسالة دكتوراه
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