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يف التحصيل وعاداث  Carollأثر تذريس الفيسياء باستخذام إمنورج 
 العقل عنذ طالب الصف الثالث املتوسط

 م.د. وليذ خالذ عبذ البيضاني
 مذيريت تربيت الرصافت الثانيت -وزارة الرتبيت 

 املستخلص:
 

  Carollأثر تدريس الفيزياء باستخداـ إنموذج ييدؼ البحث الحالي تعرؼ        
، واختار الباحث متوسطة  في التحصيل و عادات العقل عند طالب الصف الثالث المتوسط

الصادؽ األميف لمبنيف التابعة لممديرية العامة لتربية الرصافة الثانية بصورة قصدية مف مجتمع 
( ، وتكونت العينة مف  ٕٚٔٓ – ٕٙٔٓبحثو، لمفصل الدراسي االوؿ مف العاـ الدراسي ) 

موعتيف التجريبية ( طالبًا في شعبتيف تـ اختيارىا عشوائيًا مف أربع شعب لتمثل المجٓٙ)
( طالبًا في كل مف المجموعتيف ، أعد الباحث مستمزمات التجربة  ٖٓوالضابطة ، وبواقع )

المتضمنة ) تحديد المادة العممية ، صياغة األغراض السموكية ، إعداد الخطط التدريسية 
تية لممجموعتيف التجريبية و الضابطة( ، وقد كوفئت  المجموعات الثالث في المتغيرات اآل

الكورس الثاني، درجة  -)العمر الزمني باألشير، درجة الفيزياء لمصف الثاني المتوسط 
والمجموعة  Carollمقياس عادات العقل( ، ودرست المجموعة التجريبية باستخداـ انموذج 

الضابطة بالطريقة االعتيادية، وطبقت أدوات البحث ،االختبار التحصيمي في مادة الفيزياء 
( فقرة موضوعية مف نوع االختيار مف متعدد واستخرجت خصائصو ٕٓ) والمكوف مف

مقياس عادات العقل فقد تبنى الباحث مقياس ) الطريحي  السايكومترية ، أما بالنسبة إلى
( عادة عقمية بعد التحقق مف صدقيا وثباتيا ، وبعد  ٙٔ( والمتضمف )  ٖٕٔٓوحيدر ، 

ي ، طبق االختبار التحصيمي ومقياس عادات االنتياء مف تدريس مفردات الكتاب المنيج
العقل عمى المجموعتيف ، واستخدمت الوسائل اإلحصائية ) معامل الصعوبة ومعادلة قوة 
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( لتحميل  ٕٓريتشاردسوف  –التمييز واالختبار التائي ومعامل ارتباط بيرسوف ومعادلة كيودر 
ب المجموعة الضابطة في كل النتائج التي اظيرت تفوؽ طالب المجموعة التجريبية عمى طال

مف االختبار التحصيمي ومقياس عادات العقل ، وفي ضوء نتائج البحث وضع الباحث عددًا 
 والمقترحات.مف التوصيات 

Abstrat: 
The  Current  research  aims  to  identify  the  effect  of 

teaching physics by using Caroll Model in the  achievement & habits 
of mind  of the  third intermediate  Grade  Students, the researcher 
selected  A- Sadiq Al-Ameen  intermediate school for boys belonging 
to  the General Directorate of  Education Rusafa-2 intentionally from 
the research community for the first semester of the academic year 
2016-2017 , The sample consisted of 60 students in twe classes 
randomly selected from four classes to represent the   experimental 
and control group with ( 30 ) Students in each group , The researcher 
prepared the requirements of the experiment, including the  
identification of the Scientific material , the formulation of the 
behavioral objectives , the experimental & control group, the three 
groups were rewarded in the following variables , the chronological 
age of the months , the degree of physics for the second grade-
second semester , the degree of the habits of  the mind , the 
experimental  group was taught using the Caroll model & the control 
group in the usual way , the research tools applied the achievement 
test in the physics material consisting of ( 20 ) objective paragraphs of 
the type of multiple choice & the psychometric properties were 
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extracted, As for the measure of the habits of the mind, the 
researcher adopted the  ( Turehi & Haidar ) scale ,which includes 16 
mental habits, after verifying the validity and stability, and after the 
completion of teaching the methodological book, test and the 
measurement of the habits of the mind were applied on two groups 
and using statistical methods of difficulty coefficient of discrimination 
power equation and T-test and Person Correlation Coefficient and K-
R 20 equation ,to analyze the results showed that the  experimental 
group Students outperformed the Students of the control  group in 
each of the test cognitive and measurement   habits  of mind, 
According to this situation, the researcher developed a number of 
recommendation and suggestion. 

 : البحث مشكمة
بعد مناقشة الباحث لعينة مف مدرّسي الفيزياء في المدارس الثانوية والمتوسطة الحظ  

قمة اطالعيـ عمى النماذج والطرائق واالستراتيجيات في تدريس مادة الفيزياء فأغمب 
الممارسات التدريسية السائدة في المدارس الثانوية والمتوسطة ال تتعدى استظيار المعرفة 

يقة )المحاضرة( أحد مصادر ضعف تحصيل الطمبة وصعوبات تنمية وتخزينيا ومنيا طر 
عادات العقل لدييـ بسبب صعوبة نقل المعرفة العممية مف خالليا إلى الطمبة وقمة التفاعل 
والتواصل الوجداني بيف الطمبة والمدرسيف، فدور المدرس ايجابي نشط اما دور المتعمـ فيكوف 

طة تكوف نادرة لذلؾ تؤكد االتجاىات الحديثة في تدريس غالبًا سمبي غير متفاعل اما االنش
العموـ والفيزياء منيا عمى ضرورة استخداـ المدرس الستراتيجيات وطرائق ونماذج وأساليب 
حديثة قادرة عمى تحسيف تحصيل الطمبة وتنمية عادات العقل وتطوير تعامميـ مع المتغيرات 

حظ ظاىرة ضعف استعماؿ التفكير الناقد ففي الوقت الحاضر نالفي البيئة االجتماعية 
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واإلبداعي عند معظـ الطمبة ، فاألغمبية يفكر بطريقة نمطية  في حيف أصبحت الحاجة ممحة 
لمخروج مف ىذا التفكير األساسي أي تجاوز حدود العالـ والذىاب إلى ما ىو أبعد مف المجاؿ 

( مدرس ومدرّسة مف  ٕٓوقد عزز ذلؾ باستطالع اراء عينة عشوائيًا مف ) ،  المحدد
-ٕٙٔٓالمدارس الثانوية والمتوسطة التابعة لمديرية تربية الرصافة الثانية لمعاـ الدراسي ) 

( وذلؾ بتوجيو استبانة تضمنت عدة اسئمة لمتثبت مف ممارساتيـ التدريسية وأظيرت  ٕٚٔٓ
% مف ٘ٛاـ، % مف العينة عبروا عف عدـ معرفتيـ بالتعمـ االتقاني بشكل ع٘ٛنتائجيا :) 

% مف العينة الينوعوف اساليب التقويـ، ٓٛ، Caroolالعينة عبروا عف عدـ معرفتيـ بانموذج 
ير راضيف عف % مف العينة غٓٚ% مف العينة ال يقيسوف عادات العقل عند طمبتيـ، ٓٓٔ

لمعرفة أثره في تحصيل  Caroll لذا ارتأى الباحث تجريب انموذج ،مستوى تحصيل طمبتيـ(
وبناءًا عمى ماسبق يمكف  عقميـ ،  لمادة الفيزياء وعاداتالمتوسط  الثالثطالب الصف 

 ي :ػػكمة البحث بالسؤاؿ اآلتػػياغة مشػػص
المتوسط  الثالثفي تحصيل مادة الفيزياء لطالب الصف  Carollما أثر انموذج 

 ؟العقل لدييـ وعادات
 : البحث أىمية 

 أىمية البحث الحالي باآلتي : يمكف تمخيص
 أىمية طالب الصف الثالث المتوسط وذلؾ لتأىيميـ لممرحمة االعدادية. -ٔ
أنو البحث األوؿ ) حسب عمـ الباحث ( داخل العراؽ الذي تناوؿ استخداـ  -ٕ

 ىذا االنموذج في تدريس مادة الفيزياء لمصف الثالث المتوسط.
فة ما تحقق مف األىداؼ أىمية قياس التحصيل في مادة الفيزياء لمعر  -ٖ

 التعميمية كونو يمثل مؤشر األداء االكاديمي لمطالب وبمختمف مستوياتو.
قد توفر لممدرسيف ومشرفي االختصاص معمومات لموقوؼ عمى أىمية  -ٗ

 في تدريس الفيزياء. Caroolتوظيف انموذج 
أىمية عادات العقل كونيا ال تمارس منعزلة عف بعضيا وانيا ضرورية  -٘
 لجميع المراحل الدراسية.ومناسبة 



 

 

 . وليد خالد عبدد        Carollإمنوذج أثر تدريس الفيزياء باستخدام 

 

)155 ) 

 
 

مف الممكف أف يستفيد المختصوف في مجاؿ تطوير المناىج الدراسية مف  -ٙ
 نتائج ىذا البحث.

في البرامج التعميمية إلعداد المدرسيف قبل الخدمة  Carollتوظيف انموذج   -ٚ
 وأثنائيا .
مساعدة المتعمميف في زيادة تحصيميـ وتنمية عادات العقل لدييـ مف أجل  -ٛ
 تعامميـ مع المواقف الحياتية اليومية في داخل وخارج المدرسة.تحسيف 

في  Carollييدؼ البحث الحالي معرفة أثر انموذج ىدؼ البحث وفرضيتاه : 
 تحصيل مادة الفيزياء لطالب الصف الثالث المتوسط وعادات العقل لدييـ.

 ولتحقيق ذلؾ وضعت الفرضيػػتيف الصػػفريتيف اآلتػػيتيف :
( بيف متوسػط  ٘ٓ.ٓال يوجػػد فػرؽ ذو داللػة إحصػائية عند مستػوى داللة )  -ٔ

ومػتوسط درجػات  Carollدرجػات طػالب المجػموعة التػجريبية التي ُدرسػت وفقا النػموذج 
 المجمػوعة الضػابطة التي ُدرسػت بالػطريقة االعتيادية فػي االختبار التحصيمي.

( بيف متوسػط  ٘ٓ.ٓية عند مستػوى داللة ) ال يوجػد فرؽ ذو داللػة إحصائ -ٕ
ومػتوسط درجػات  Carollدرجػات طػالب المجػموعة التػجريبية التي ُدرسػت وفقػا النموذج 

 المجمػوعة الضػابطة التي ُدرست بالطريقة االعتيادية في مقياس عادات العقل.
 حدود البحث :

 اقتصر البحث الحالي عمى اآلتي :
لمتوسط في المدارس الثانوية والمتوسطة النيارية طالب الصف الثالث ا -ٔ

 .ٕالتابعة لممديرية العامة لتربية الرصافة / 
 ( ـ. ٕٚٔٓ – ٕٙٔٓالكورس األوؿ لمعاـ الدراسي )  -ٕ
الفصوؿ ) الثاني والثالث والرابع ( مف كتاب الفيزياء لمصف الثالث المتوسط  -ٖ

 ـ وىي :ٕ٘ٔٓنة والمقرر مف قبل وزارة التربية ذي الطبعة السادسة لس
 ) التيار الكيربائي( الثالثالفصل  -) المغناطيسية (.   ب الثانيالفصل -أ
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 ) البطارية والقوة الدافعة الكيربائية (. الرابعالفصل -ج
 تحديد المصطمحات :

 : عرفو كل مف : Carollانموذج 
الوقت متغير اساسي  عنصر فيو لمتعمـ انموذج( بأنو : "  4991قطامي وآخروف ) 

أف الطمبة قادروف عمى تحقيق األىداؼ التعميمية بقدر ما  Carollفي التعميـ ، وافترض 
يسمح ليـ بذلؾ اذا كانوا عمى استعداد الستثمار الوقت الالـز لتعمـ المحتوى ، اما تفاوت 

الفردية بيف  الزمف فيما بيف الطمبة إلتقاف واجب مدرسي أو ميمة تعميمية فيشار اليو بالفروؽ 
  (. ٕٚٛ : ٜٜٗٔ،  وآخروف  قطامي)  الطمبة "

المدرسي يستند الى فكرة التعمـ  لمتعمـ انموذج( بأنو : "  3142زاير وآخروف ) 
 بأفكار كل مف ) برونر وكالسر وكودالف وأندرسوف وسكنر Carollلمتمكف وقد عززت افكار 

وسيوبس ( في ربط عامل الوقت ونوع التعميـ مف جية وتحصيل المتعمميف مف جية اخرى" ) 
 (.  ٜ٘:  ٖٕٔٓزاير وآخروف ، 

 : بأنو إجرائيا   Carollويعرؼ الباحث انموذج 
أنموذج لمتعمـ مف اجل التمكف  لتدريس مفردات كتاب مادة الفيزياء لطالب الصف 

تجزئة المحتوى  -الثالث المتوسط ) المجموعة التجريبية( ، ويتضمف تسع خطوات ىي : ) ا
اعداد   -ٗتحديد محكات لإلتقاف  -ٖتحميل الوحدات التعميمية  -ٕالى وحدات تعميمية 

تدريس  -ٙاعداد مجموعة مف المواد التعميمية  -٘يصية نماذج مف االختبارات التشخ
 -ٜتطبيق االختبار االجمالي لكل وحدة دراسية  -ٛتطبيق نماذج االختبارات  -ٚالوحدات 

 تطبيق االختبار االجمالي ( وعمى وفق الخطط التدريسية التي أعدىا الباحث ليذا الغرض.
 التحصيل : عرفو كل مف : 

بأنو : " مقدار ما يحصل عميو المتعمـ مف معمومات أو  ( 3112 ) زينبو  شحاتة
معارؼ معبر عنيا بدرجات في االختبار المعد بشكل يمكف قياس المستويات المحددة " ) 

 (. ٜٛ:  ٖٕٓٓشحاتة و زينب ، 
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بأنو : " مستوى مف االنجاز أو الكفاءة أو األداء في التعميـ  ( 3111 ) نصر هللا
 والعمل المدرسي يصل إليو 

المدرس المتعمـ في أثناء العممية التعميمية التي يشترؾ فييا مجموعة مف الطالب و 
أو عف طريق استخداـ االختبارات المتنوعة المخصصة لذلؾ "  )  ويجري تقديره بصورة شفوية

 (. ٔٓٗ:  ٕٗٓٓنصر هللا ، 
بأنو : ىو مقدار ما يكتسبو طالب عينة البحث  إجرائيا  ويعرؼ الباحث التحصيل   

الحالي مف معمومات نتيجة دراستيـ محتوى قيد البحث الحالي والذي يقاس باالختبار 
التحصيمي المعد مف قبل الباحث وفق المستويات األربعة مف تصنيف بموـ ) التذكر ، 

 ، التحميل ( المعد ليذا الغرض. االستيعاب ، التطبيق
 عادات العقل : عرفيا كل مف : 
: " االتجاىات العقمية وطرؽ التصرؼ لدى الفرد التي تعطي  ( 3119)  هللا فتح 

سمة واضحة لنمط سموكو ، وتقـو ىذه االتجاىات عمى استخداـ الفرد لمخبرات السابقة 
 .( ٚ،  ٜٕٓٓفتح هللا ، واالستفادة منيا لموصوؿ إلى تحقيق اليدؼ     المطموب " )

المواقف والتمميحات والميوؿ كثير مف الميارات و مف  تركيبة: " ىي  (3142) عطية
والتجارب الماضية التي ينتجيا العقل ويحتفظ بيا لالستخداـ عندما يواجو مشكالت بحاجة 

 .( ٖٕٖ،  ٕٙٔٓ،  عطية" )  إلى حموؿ
بأنيا : السموؾ الذي يظير قدرة طالب الصف  إجرائيا  ويعرؼ الباحث عادات العقل 

الثالث المتوسط عمى امتالكيـ لبعض العادات العقمية عند دراستيـ لمادة الفيزياء والمقاس 
 بالدرجة التي يحصموف عمييا بالقياس المعد ليذا الغرض.

 خمفية نظرية ودراسات سابقة :
 المحور األوؿ : خمفية نظرية :

مـ االتقاني ليس بالمفيوـ الجديد في التربية فقد كاف بشكل نظاـ التع التعمـ االتقاني :
بنيت فكرتو االساسية عمى اف الطمبة يختمفوف مف حيث معدؿ تعمميـ ، ويتشابيوف بأنيـ ليـ 
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القدرة عمى إتقاف األساسيات مف خالؿ برنامج تعمـ فردي يتفاوت فيو زمف التعمـ ) الحيمة ، 
ات الحديثة في التعميـ وىناؾ مف يطمق عميو التعمـ مف ( وىو مف االتجاى ٕٓٚ:  ٕٔٓٓ

اجل التمكف وىو مبني عمى أسس نظرية في التعميـ مفادىا اف اغمب المتعمميف يمكنيـ بموغ 
مستوى التمكف المطموب مف المادة التعميمية أذا ما توافر ليـ الوقت الكافي مف التعمـ وأذا بني 

( وفي  ٕٕ٘:  ٕٙٔٓات القبمية لمتعمـ ) عطية ، تعمميـ عمى اساس التمكف مف المتطمب
السنوات األخيرة ازدادت عناية الباحثيف في التأكيد ألىمية ىذا النوع مف التعمـ إذ يوفر 
األساليب العالجية لمطمبة الضعفاء غير المتمكنيف ، وراعت الفروؽ الفردية في الصف 

وىي نماذج كل مف    ) كاروؿ ،  الدراسي وىناؾ ثالثة نماذج رئيسة في التعمـ لمتمكف ،
 (. ٘ٚ:  ٕٗٔٓوكيمر ، وبموـ ( ) زاير وآخروف ، 

والتعمـ المتقف او اإلتقاني يقوـ عمى أركاف أساسية لما ليا مف تأثير في نواتج التعمـ 
وىي ) االستعداد لدى المتعمـ ، االنماط واإلستراتيجيات المستخدمة ، قدرة المتعمـ عمى الفيـ 

 (.  ٕٔٙ-ٕٓٙ:  ٕٙٔٓ، المثابرة عمى التعمـ ، الوقت المتاح لمتعمـ ( ) عطية ، واالستيعاب 
 :Carollانموذج 

بإيجاز اف المتعمـ ينجح في تعمـ ميمات معينة بمقدار ما يبذلو   Carollبّيف انموذج 
اف معظـ الطمبة يختمفوف في درجة استعداداتيـ   Carollمف الوقت الذي يمزمو لتعمميا ويرى 

مما يؤثر في مقدار الوقت الذي يستغرقو كل منيـ في التعمـ ، وعميو فاف فرصة وقت موحد 
 ٕٔ:  ٖٜٜٔلمجميع ُيعد اجحافًا بحق بطيئي التعمـ واحباطًا لسريعي التعمـ) العجمي وخميل ، 

مميف جميعيـ يمكف أف تكوف لدييـ المقدرة إلى الفكرة القائمة بأف المتع  Caroll ( ويستند
الذىنية عمى تعمـ أية مادة معطاة شريطة اف يعطوا مددًا متباينة مف الوقت لمقياـ بذلؾ ، لكف 
المذيف عارضوه يروف أف االولوية المعطاة لمزمف تمثل إشكااًل في جد ذاتو ، اذ اف الزمف 

كولوجي ، واف التعمـ يتطمب مف المخصص لمواجب ىو مفيوـ يفتقد الى المحتوى الساي
الطالب وقتًا اطوؿ مف الوقت المخصص لذا بدأ التربوييف ييتموف بالكيفية التي يقضي بيا 
الطمبة زمف التعمـ اكثر مف اىتماميـ بالزمف الذي يقضيو ىوالء في التعمـ ) زاير وآخروف ، 

ٕٓٔٗ  :ٚٙ .) 
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 : Carollخطوات انموذج  
ثارة دافعية الطمبة نحو التعمـ وتييئتيـ لعمميات التعمـ البدء بعممية تحفيز  -ٔ وا 

 المتقف.
يبدأ المدرس بعرض الوحدة األولى لمطمبة مجتمعيف بأسموب يراعي خصائص  -ٕ

 .الطمبة ومقتضيات التعمـ وطبيعة المادة التعميمية
بعد االنتياء مف تدريس الوحدة األولى يجري تقويما تشخيصيا بنائيا لقياس  -ٖ
 .الذي تـ تحصيمو مف كل طالب مدى التعمـ
تجري عممية تصحيح االختبار التشخيصي مف الطمبة أنفسيـ ليضعوا  -ٗ

الدرجات التي تؤىميـ ليا اجاباتيـ عمى االختبار التشخيصي ويمكف أف يقوـ المدرس بيذه 
 .الميمة

تجري عممية توضيح لألخطاء التي أظيرتيا االختبارات ومعالجتيا وتحديد  -٘
 .صعوبات التعمـ

في ضوء نتائج االختبار التشخيصي يحدد مف أتقف التعمـ ومف لـ يتقنو مف  -ٙ
 .الطمبة

يكمف الطمبة الذيف أظيرت النتائج إتقانيـ التعمـ بأنشطة أخرى تتصل بالتعمـ  -ٚ
 .السابق وتعززه 

يطمب مف الطمبة اآلخريف االسراع في اتقاف التعمـ مع ارشادىـ إلى البدائل  -ٛ
 .بيا مع توفير الوقت الكافي لكل طالب التي يمكف أف يستعينوا 

 تجميعية شاممة لمطمبة  ات، يتـ تطبيق اختبار  الدراسي المقرربعد االنتياء مف  -ٜ
 . الذي وصموا إليوتقاف االمستوى  لتحديد، 

) ابو زينة  ( ٕ٘ٙ-ٕٗٙ:  ٕٙٔٓ) عطية ،                                       
 ،ٕٓٔٓ  :ٜٜٔ-ٕٓٔ ) 
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: يمتاز ىذا االنموذج بالميزات اآلتية ) يتعمـ المتعمـ طبقًا  Carollانموذج   مميزات
لسرعتو الذاتية ، وتصاغ األىداؼ بطريقة إجرائية ، ويقسـ المحتوى إلى وحدات تعميمية 
صغيرة وعدـ انتقاؿ المتعمـ الى وحدة أخرى حتى يصل إلى االتقاف ، وتطبق االختبارات 

لتحقيق االتقاف ، وتقدـ لمطمبة غير المتفوقيف اساليب تعميمية عالجية  التكوينية عمى المتعمميف
 (.   ٚٙ:  ٜٜٜٔلمساعدتيـ في التغمب عمى الصعوبات ( ) اميف ، 

 عادات العقل :
( ، وتستند ٖٖٔ:  ٜٜٛٔإف العادات العقمية ىي الطاقة الكامنة لمعقل )مارزانو ،   

تيا وتحويميا الى سموؾ متكرر ومنيج ثابت في حياة الى ثوابت تربوية ينبغي التركيز عمى تنمي
المتعمـ ، وتدؿ عمى أعماؿ منتجة إيجابية ، بيد إف عادات العقل تقترح ممارسة طرؽ خالقة 

عندما نفكر في شؤوف حياتنا اليومية ، ليس عمينا ، و (  ٙٙ:  ٕٛٓٓلتوظيف التفكير) نوفل، 
بيف سيل المثيرات المتواصمة والمعقدة التي  أف نحل المشكالت فقط بل عمينا أيضًا أف نجدىا

تفرض عمينا مطالب وانشغاالت دائمة ، وعمى طريق الحياة نجد أف تفكيرنا ليس مجرد تفكير 
نستطيع أف نقـو بو عندما نعمـ أف ىناؾ عماًل رفيعًا مطموب منا أداؤه ، بل ىو تعبير مف 

بصورة يقظة ، ويمكػف لمقدرة العقمية  حساسيتنا تجاه المناسبات وعف ميمنا ألستثمار أنفسنا
وحدىا أف تفيدنا كثيرًا عندما نكوف جالسيف عمى مكتب وأقالمنا مشرعة ، إال أف عادات العقل 

 .(ٕٔٛ: ٕٚٓٓالجيدة تبقينا سائريف في بقية أنحاء العالـ )أبو رياش و زىرية ، 
الذيف ( إلى وجود خصائص لدى الطمبة  ٖٕٓٓويشير كل مف كوستا وكاليؾ ) 

يتميزوف بامتالكيـ لعادات العقل التي تجعل منيـ طمبة مفكريف أكفاء ، وىذه الخصائص ىي 
 .(ٚٓٔ: ٕٚٓٓالميوؿ ، والقيمة ، والحساسية الفكرية ، وااللتزاـ )قطامي ، 

كوستا وبينا كاليؾ المؤسساف لنظرية عادات العقل إذ استندا في  وبذلؾ يعد أرثر      
، وستيرنبرغ Feuerstein 1982نظريتيما عمى نتائج البحوث التي أجراىا فيورشتايف 

Sternberg 1984  وبيركنز ،Perkins 1991  وجولماف ،Golman 1995  والتي قامت
حياة : مدرسوف ، عمماء ، باستقصاء خصائص المفكريف البارعيف في مختمف مناحي ال

فنانوف ، رجاؿ أعماؿ ، رياضيوف ، وكاف اليدؼ األساسي مف عمل كوستا وكاليؾ ىي 
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اإلجابة عمى التساؤليف اآلتييف ) ماذا يفعل الناس عندما يسمكوف سموكيات ذكية ؟ ، ما 
جاءت السموكيات الذكية التي تشير إلى المفكر ذو الكفاءة عالية ؟ ( ، ومف ىذا المنطمق 

ألنيا تتكوف مف مجموعة  Intelligent Behaviorتسمية عادات العقل بالسموكيات الذكية 
 .(ٕٗٛ: ٕٚٓٓمف السموكيات الفكرية التي تقود إلى أفعاؿ إنتاجية )أبو رياش و زىرية، 

 : خصائص عادات العقل :  أوال   
 ( خصائص عادات العقل لتنمية التفكير كاألتي : ٕٚٓٓأورد قطامي ) 

 : اتخاذ قرار في ممارسة أداء التفكير .Evaluationالتقويـ  -ٔ
 : اإلحساس بممارسة أداء التفكير . Inclinationالميل  -ٕ
 : وجود الفرص لممارسة األداء المناسب .  Sensitivityالحساسية  -ٖ
 : مخزوف لتنفيذ األداء . Capabilityالمقدرة  -ٗ
 : مواصمة واستمرار التأمل . Commitmentااللتزاـ  -٘
 : الترويج ألنماط األداءات الذىنية Policyالسياسة المناسبة  -ٙ

 (  ٚ٘ٔ،  ٕٚٓٓ) قطامي ،                                              
 ثانيا  : الفرضيات النظرية التي استندت عمييا عادات العقل :

بتحديد عادات ذىنية قابمة لمتعمـ والتدريب (  Costa& Kallickقاـ كوستا وكاليؾ ) 
، باالستناد الى النظرية التي تـ تبنييا وىي النظرية المعرفية ، التي تفترض اف البنى المعرفية 
لدى المتعمـ ، تتحدد بالمرحمة النمائية التي تحدد مستوى العمميات الذىنية التي يمكف اف 

في كل مرة يواجو فييا المتعمـ خبرات تخل يجرييا ، وافتراض عمميات التعديل المعرفي 
فرضيات ال ة مفوأشار كوستا الى أربع ،موصوؿ الى حالة التوازف المعرفي استقراره الذىني ل

، واستخداـ التفكير كميارات منفصمة ) نظرية استندت عمييا عادات العقل وىي كاآلتي: 
:  ٕ٘ٓٓ)عمور ، كير كروح معرفية التف ، و التفكير كعممية إبداعية، و استراتيجيات التفكير

ٕٗ- ٖٗ ). 
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  :    Costa & Kallick عادات العقل الست عشرة  لكوستا وكاليؾ 
وذلؾ ألنو ، اعتمد البحث الحالي عمى تصنيف كوستا و كاليؾ لعادات العقل        

وفيما  ( ، ٜٓ:  ٕٛٓٓمف اكثر التصنيفات شرحًا ةتفسيرًا وتطبيقًا لمعادات العقمية ) نوفل ، 
 يأتي وصف لعادات العقل الست عشرة  :

فالطمبة الناجحوف والمفكروف ال وىي تعبير عف االصرار  ( : المثابرة)  األولى العادة
يستسمموف عند مواجية مشروعات مثيرة لمتحدي ، بل يشقوف طريقيـ عبر حل المشكالت 

ومف طبيعة األشخاص األذكياء  ، (Costa &Kallick, 2009: 38-39التي تعترضيـ )
االلتزاـ بالميمة الموكمة إلييـ حتى تكتمل ، وال يستسمموف بسيولة ، وقادروف عمى تحميل 

لدييـ طرؽ منيجية لتحميل المشكمة تشتمل و ، ويطوروف استراتيجية لمعالجتيا  المشكمة ،
انات التي يتعيف توليدىا عمى معرفة كيفية البدء ، وما ىي الخطوات الواجب اتباعيا ، وما البي

 (. ٕٛٛ: ٕٚٓٓأو جمعيا )ابو رياش و زىرية ، 
تعني التفكير قبل المحاولة عمى فعل أمر ما  العادة الثانية ) التحكـ بالتيور ( :

والقدرة عمى وضع تصورات لمميمات التي سيقوـ بيا الطمبة بدراستيا وتكويف رؤية عف 
 .( ٗٔ : ٕٛٓٓالمطموب انجازه ) حساـ الديف ، 

وتعني القدرة عمى التواصل بمغة  العادة الثالثة ) التفكير والتواصل بوضوح ودقة ( :
 (.ٚ:  ٖٕٓٓواضحة محددة وتدعيميا لموصوؿ إلى تفكير فعاؿ )كوستا وكاليؾ ب ، 

فمف خصائص اإلنساف المبدع ، ىو  :العادة الرابعة ) التساؤؿ وطرح المشكالت ( 
كيف يسألوف أسئمة  ، يقوـ بحميا ، ويعرفوا بالسائموف الفاعموف نزوعو إلى اكتشاؼ مشكالت ل

مف شأنيا أف تماْل الفجوات القائمة بيف ما يعرفوف وبيف ما ال يعرفوف ، ويميموف إلى طرح 
عدد مف األسئمة : )ما ىو دليمؾ ؟ كيف تعرؼ أنو صحيح ؟ ما مصداقية مصدر البيانات 

 (. ٖ٘:  ٕٛٓٓىذا ؟ ( ) حجات ، 
تعني القدرة عمى االستمتاع بالتجارب الخامسة ) االستجابة بدىشة ومتعة ( :  العادة

والحاالت التي يكتنفيا االبياـ والغموض ، حيث يرى كوستا و كاليؾ اف الطمبة ممتمكي ىذه 
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العادة يمتمكوف حب كبير لالستطالع والتواصل وال يكتفوف بموقف نحف نستطيع حل 
 .( ٖٖأ :  ٖٕٓٓنحف نستمتع بحميا ) كوستا و كاليؾ ،  المشكالت بل يضيفوا اليو موقف

تغيير مسار التفكير عند عمى الطمبة قدرة ىي  العادة السادسة ) التفكير بمرونة ( : 
الحاجة وتكيفيـ مع المستجدات فضال عف امتالكيـ لإلحساس باآلخريف وتقبل وجيات 

 (.  ٚٔٚ: ٕٙٓٓ) الصباغ وآخروف ، نظرىـ
وتعني  ) جمع واكتساب البيانات باستخداـ جميع الحواس ( :العادة السابعة 

اكتساب المعارؼ أو الخبرات مف البيئة المحيطة بحواس منتجة وربطيا وجمعيا في العقل ، 
 (. ٘ٔ:  ٕٛٓٓوتمحيص ومعالجة المعمومات )حساـ الديف ، 

بحرفية  ىي القدرة عمى العمل المتواصلالعادة الثامنة ) الكفاح مف أجل الدقة ( : 
تقاف دوف أخطاء وباقتصاد في الطاقة ، وتتضمف الحرفية الدقة وا عادة العمل باستمرار  وا 
إلتقانو  واخذ الوقت الكافي لتفحص منتجاتيـ و التأكد مف أنيا تتوافق مع المعايير التي ينبغي 

 (. ٚٔٚ: ٕٙٓٓااللتزاـ بيا )الصباغ وآخروف ، 
وىي قدرة الطمبة  الماضية عمى أوضاع جديدة ( :العادة التاسعة ) تطبيق المعارؼ 

عمى استخالص المعارؼ او الخبرات المكتسبة مف التجارب الماضية التي مرت بيـ وتوظيفيا 
 ( .Costa & Kallick , 2003: 29) في مواقف حياتية ُأخرى مشابية لما مرت بيـ

نؾ لتصغي إ Sengeيقوؿ سينج العادة العاشرة ) اإلصغاء بتفيـ وتعاطف ( : 
إصغاءًا تامًا يعني أف تولي ما يقاؿ بيف السطور اىتمامًا قويًا ، وأنت ال تصغي لما يعرفو 
شخص ما فقط بل أيضًا إلى ما يحاوؿ ذلؾ الشخص أف يعرفو ويمثمو )أبو رياش و زىرية ، 

ٕٓٓٚ  :ٕٜٛ.) 
وىي "  ( :العادة الحادية عشرة ) التفكير ما وراء المعرفة أو التفكير حوؿ التفكير 

قدرة الطمبة عمى بنائيـ الستراتيجيات معينة الستحضار المعمومات التي يحتاجونيا والخطوات 
التي يسيروف عمييا ، وتحديدىـ لمطرؽ المؤدية لحل المشكالت التي تعترضيـ " ) حساـ 

 . ( ٗٔ:  ٕٛٓٓالديف ، 
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ادراؾ االوضاع مف  وىي قدرة الطمبة عمى"  العادة الثانية عشرة ) إيجاد الدعابة ( :
المواقع المثيرة لالىتماـ وقدرتيـ عمى الضحؾ مف مف مواقف معينة ومف انفسيـ ) نوفل ، 

ٕٓٓٛ  :ٜٚ ) . 
الطمبة عمى  رةىي قد التجديد ( : -التصور  -العادة الثالثة عشرة ) االبداع 

نحو محاولة اعادة بناء صور لمجاالت معينة او مواقف معينة بشكل جديد ذي معنى وم
 (. ٖ٘ٓ:  ٕٔٔٓ) نوفل ودمحم ،  الخصائص التي لـ تكف ليا مف قبل

وىي قدرة الطمبة عمى ايجاد تبريرات  العادة الرابعة عشر ) التفكير التبادلي ( :
) كوستا و كاليؾ أ، ألفكار اآلخريف واستعدادىـ لتقبل التغذية الراجعة وكذلؾ نقد اآلخريف

ٕٖٓٓ  :ٖٙ .) 
الطمبة ىو قدرة  عشرة ) االستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر( :العادة الخامسة     

واستعدادىـ الدائـ لمتعمـ المستمر وتحفيز عقوليـ لطمب المعارؼ والتعمـ مف تجارب ومواقف 
 (. ٜٓ:  ٕٛٓٓ) الريماوي ، الحياة واكتساب الخبرات منيا 

درة عمى كشف " وتعني الق العادة السادسة عشر ) االقداـ عمى مخاطر مسؤولة ( :
الغموض الذي يحيط بمشكمة ما ، وعادة يبدي الطمبة سموؾ المخاطرة حينما يشعروا باألماف 
ويقدموا لب افكارىـ ، ويقدموا عالقات جديدة ، ويشاركوا في افكار اصيمة " ) حساـ الديف ، 

ٕٓٓٛ  :ٔ٘.) 
كاليؾ في اف االسباب التي ادت الى اختيار عادات العقل الست عشرة لكوستا و     

 البحث الحالي ىي:
 العادات العقمية الست عشرة.بارتباط ميارات التفكير  -1
 وتكوف  األخرى منعزلة عف  واحدة العقمية العادات تمارساف مف الصعب  -2

 . ةالدراس مراحلومناسبة لجميع  ميمة
قمة الدراسات التي تناولتيا مجتمعة حيث تـ تناوؿ عدد قميل ال يزيد عف اربع  -3
 عادات.او خمس 
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مف االطالع عمى الدراسات السابقة لـ يعثر  المحور الثاني : دراسات سابقة :
 الباحث عمى دراسة تطابقت تماما مع متغيرات بحثو المستقمة والتابعة ) بحسب حدود عممو (
، لذا سيستعرض الباحث الدراسات السابقة التي أمكف الحصوؿ عمييا والتي ليا عالقة بشكل 

، إذ لـ يتمكف الباحث مف الحصوؿ عمى أية دراسة محمية أو عربية أو اجنبية  أو بآخر ببحثو
في تدريس مادة الفيزياء ، والتي تمت االفادة منيا في المنيجية  carollتناولت انموذج 

العممية ليذه الدراسات في تحديد نوعية التصميـ واإلجراءات المتبعة واىـ النتائج والوسائل 
 االحصائية وكاآلتي.

 (: أجريت ىذه الدراسة في مصر وىدفت إلى  3112)  حساـ الديف دراسة
التقويـ في تنمية التحصيل واالتجاه نحو ممارسة  –االستجابة  -" البداية  استخداـ استرتيجية

عادات العقل والميارات العقمية لدى تالميذ الصف االوؿ االعدادي بمحافظة المنوفية " ، 
( طالب وطالبة توزعوا عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة ،  ٜٙوتكونت عينة الدراسة مف ) 
ختبار التحصيل وا عداد بطاقة مالحظة لمميارات العقمية المكونة اما ادوات االختبار كانت ا

لعادات العقل ومقياس االتجاه نحو ممارسة عادات العقل، واعتمدت الوسائل االحصائية 
( و االختبار التائي ، وأظيرت النتائج وجود فرؽ ذي داللة ٕٔمعادلة كيودر ريتشاردسوف)

 التجريبية. احصائية بيف المجموعتيف ولصالح المجموعة
 ( : أجريت ىذه الدراسة في المممكة العربية  3141)  العتيبي دراسة

السعودية وىدفت إلى معرفة فاعمية خرائط التفكير في تنمية عادات العقل ومفيـو الذات 
( طالبة ،  ٜٓاالكاديمي لدى طالبات قسـ االحياء بكمية التربية ، وتكونت عينة الدراسة مف ) 

بار كانت مقياس عادات العقل لخمسة عادات فقط ومقياس مفيوـ الذات اما ادوات االخت
االكاديمي ، واعتمدت الوسائل االحصائية معامل ارتباط بيرسوف ومعادلة الفا كرونباخ ومربع 
   ايتا ، وأظيرت النتائج وجود فرؽ ذي داللة احصائية في المقياسيف ولصالح االداء البعدي.     

 أجريت ىذه الدراسة في العراؽ وىدفت إلى معرفة  ( 3141 ) حاتـ دراسة :
وآشور في اكتساب المفاىيـ التاريخية واستبقائيا لدى طالبات الصف  carollأثر استراتيجيتي 
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( طالبة توزعت عمى مجموعتيف  ٘ٓٔالثاني المتوسط ، وتكونت عينة الدراسة مف ) 
ختبار اكتساب المفاىيـ واعتمدت تجريبيتيف ومجموعة ضابطة ، أما اداة االختبار فكانت ا

الوسائل االحصائية القوة التمييزية ومعامل الصعوبة وفعالية البدائل الخاطئة وتحميل التبايف 
االحادي ومعادلة شيفيو ، وأظيرت النتائج وجود فرؽ ذي داللة احصائية بيف المجموعتيف 

 التجريبيتيف والمجموعة الضابطة ولصالح التجريبيتيف. 
تباع اتميزت الدراسات ب)  الباحث مف الدراسات السابقة في الجوانب اآلتية :أفاد 

المنيج التجريبي في الكشف عف أثر المتغيرات المستقمة في المتغيرات التابعة لحل مشكمة 
تبعت في ىذه اراءات المنيجية التي التعرؼ عمى اإلجو ،  بحث وىو ما اعتمده البحث الحاليال

مف الوسائل اإلحصائية  ، واإلفادةاإلجراءات التي تناسب ىذا البحث الدراسات واتخاذ 
 العقل عاداتمقياس  بتبنيوذلؾ  العقل عاداتكيفية قياس ، و في الدراسات السابقة  المعتمدة

 .(ى المقاييس السابقة االطالع عم بعد
جراءاتو :    منيج البحث وا 

ث و لمبح ةالمناسب ةميـ التػجريبياالختيار التص : أوال  : اختيار التصميـ التجريبي
أىمية كبػيرة ، ألنو يضمف الػييػكل السميـ لمػبحث والوصوؿ إلى نتائج يمكف أف يعّوؿ عمييا في 

لذا تـ ،  ( ٕٓٔ:  ٜٔٛٔاإلجابة عمى مشكمة الدراسة ولمتحقق مف فرضياتيا) الزوبعي ، 
باستخداـ مجموعتيف تجريبية اختيار التصميـ التجريبي ذي الضبط الجزئي واالختبار البعدي 

 وُأخرى ضابطة ، ويبيف المخطط أدناه ذلؾ .
 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعتيف تكافؤ المجموعة
 العمر الزمني باألشير التجريبية

درجات الكورس 
الثاني     ) الصف 
 الثاني المتوسط (
 عادات العقل

 التحصيل Carollانموذج 
 عادات العقل

 
 االعتيادية الضابطة
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                            :ا  : تحديد مجتمع البحث ثاني
تكوف مجتمع البحث مف طالب الصف الثالث المتوسط في المدارس الثانوية    

 ٕٙٔٓلمعاـ الدراسي )  ٕوالمتوسطة النيارية التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد الرصافة / 
 ( ـ . ٕٚٔٓ –

 :: اختيار عينة البحث  ثالثا  
اختار الباحث متوسطة الصادؽ األميف لمبنيف مف بيف مدارس المديرية العامة    
، بعد موافقة المديرية عمى تسييل ميمة الباحث بتطبيق التجربة  ٕالرصافة /  –لتربية بغداد 

تعاوف مع فييا بصورة قصدية لألسباب اآلتية ) إبداء إدارة المدرسة رغبتيا الجادة في ال
الباحث كونو يعمل مدرسًا في نفس المدرسة ، تحتوي عمى  أربع شعب لمصف الثالث 
المتوسط (، وقد ٌأُختػيػرت عشوائيًا شعبة ) ج ( لتمثل المجموعة التجريبية، وشعبة ) د ( لتمثل 

 ب( طال ٖٗ( طالبًا بواقع )  سبعوف )  بمغ عددىـ مجموعات البحث و المجموعة الضابطة ،
مف ( طالب  ٓٔ)  وتـ استبعادفي شعبة ) د ( ،  ( طالب ٖٙ( و )  عبة ) جفي ش

 والتي قد تؤثر في نتائج التجربة في صفيـ لمعاـ الدراسي السابق رسبوا االحصائيات كونيـ
 ( طالبًا موزعيف عمى المجموعتيف. ٓٙوبذلؾ قد بمغ عدد أفراد عينة البحث ) 

يعد ضبط المتغيرات واحدًا مف اإلجراءات  : التجريبي لمتصميـ الداخمية السالمة 
الميمة في البحث التجريبي مف أجل توفير السالمة الداخمية لمتصميـ التجريبي ، حتى يتمكف 
الباحث مف أف يعزو األثر في المتغير التابع إلى المتغير المستقل في البحث وليس إلى 

 (. ٖٚ:  ٕٕٓٓمتغيرات أخرى ) ممحـ ، 
جميع طالب عينة البحث مف مدرسة واحدة  اف مجموعتي البحث :تكافؤ  رابعا  : 

شبو كبير وتوزيعيـ بيف الُشعب مف ادارة المدرسة كاف  افيي ةواجتماعي ةاقتصادي بيئةومف 
عشوائيًا ، فقد حرص الباحث عمى إجراء التكافؤ لمجموعتي البحث في متغيرات ) العمر 

صف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء وعادات ال –الزمني باألشير ودرجات الكورس الثاني 
العقل ( وبعد اختبار داللة الفرؽ بيف المجموعتيف لكل متغير مف المتغيرات السابقة باستخداـ 
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االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف أظيرت النتائج اف الفرؽ لـ يكف ذا داللة احصائية، إذ إف 
(  ٘ٓ.ٓ( عند مستوى داللة ) ٕ (جدولية البالغةالقيـ المحسوبة لكل منيا أقل مف القيمة ال

( مما يشير الى تكافؤ مجموعتي البحث في ىذه المتغيرات قبل إجراء  ٛ٘ودرجة حرية ) 
 أدناه.  التجربة كما في  الجدوؿ

 المجموعة                  
                     

 المتغيرات         

 القيمة التائية طالب (30)الضابطة طالب(30) التجريبية
 الوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري 

 المحسوبة الجدولية

 2 9.866 185.43 9.378 187.03 العمر الزمني        
 عند
 درجة
 حرية
58 

0.644 
درجػػات الفيزيػػاء لمصػػف الثػػاني 

 الكورس الثاني  –المتوسط 
65.86 11.221 68 13.703 0.660 

 0.579 4.583 37.76 5.209 37.03 عادات العقل       

 
ولتوفير شروط السالمة الداخمية لمتصميـ التجريبي اضافة الى التكافؤ تـ معالجة 

 العوامل اآلتية :
 .فسو طواؿ مدة التجربةدرس الباحث مجموعتي البحث بن المدرس : -4
 االسبوعفي تـ تدريس المجموعتيف بواقع حصتيف  الحصص التدريسية : -3

   .دارةاإل مع بالتعاوف  الذي أعدحسب الجدوؿ 
ويقصد بو النضج البيولوجي والنفسي وما يسببو مف تأثيرات في النضج :  -2

 المتغير التابع ولـ تظير أية متغيرات لطالب مجموعتي البحث.
إذ إف المػدة الزمػنػية كانػت متسػاوية لمجموعتي  المدة الزمنية لمتجربة : -1

 ( ـ. ٕٙٔٓ/ٕٔ/ٕٙ( ـ وانتيت بتاريخ )  ٕٙٔٓ/ٓٔ/ٕٓدأت التػجربة فػي )البحػث، إذ ب
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تـ اختبار مجموعتي البحث ) التجريبية االختبارات والواجبات اليومية :  -5
 والضابطة ( باالختبارات ذاتيا وتكميفيـ بالواجبات اليومية أنفسيا .

ينصح لضبط ىذا العامل استخداـ أداة موحدة مع كل مجاميع  أداتا البحث : -2
بأوقات  ( مقياس عادات العقلو ، يتحصيمالختبار )اال ، لذا طبق الباحث أداتي البحثالبحث

متقاربة بعد انتياء التجربة ولمجموعتي البحث ، عدا مقياس عادات العقل الذي أستخدـ قبل 
                       . يفتطبيق التجربة بقصد التكافؤ ولممجموعت

ونعني بيا أف يكوف البحث صادقًا بالدرجة  السالمة الخارجية لمتصميـ التجريبي :
التي تمكف الباحث مف تعميـ نتائج البحث عمى مجتمع البحث في الظروؼ واإلجراءات 

( ، ولتوفير شروط السالمة  ٜٚٗ:  ٕٚٓٓالتجريبية أنفسيا ) عبد الرحمف وعدناف ، 
لـ يطبق الباحث اختبار التحصيل  )رجية لمتصميـ التجريبي تـ معالجة العوامل اآلتية :الخا

قبميًا وطبق مقياس عادات العقل قبميًا ) لغرض التكافؤ ( ، وأخبر الطالب بأف ىذا االختبار 
ىو إجراء مف المدرسة لمعرفة مستوى عادات العقل لمطالب، ولـ تتعرض المجموعة التجريبية 

عممية تجريب أثناء مدة البحث ، و ُدّرست مجموعتي البحث بمواقف طبيعية وغير  ألكثر مف
مصطنعة ، وتضمنت المواقف التجريبية تأكيد متغير تجريبي واحد ىو طريقة التدريس، 

                    واختير طالب العينة إلى مجموعتيف تجريبية و ضابطة بصورة عشوائية.
 

 :خامسا  : مستمزمات البحث 
   : التي تـ ، و البحث  يامشمتي ال العممية المادة تدحدتحديد المادة العممية

تدريسيا مف قبل الباحث لطالب المجموعتيف التجريبية والضابطة مف مفردات كتاب الفيزياء 
 الفصل {ـ ، وشممت :  ٕ٘ٔٓلسنة  ٙالمقرر لطالب الصف الثالث المتوسط ، الطبعة 

الخصائص الحرارية لممادة (، الفصل )  الثالثالفصل ( ،  الحرارة ودرجة الحرارةالثاني ) 
 .}) تحوالت حالة المادة ( الرابع
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  في ضوء األىداؼ العامة لتدريس مادة الفيزياء  : السموكية األغراض صوغ
لمصف الثالث المتوسط التي قامت بإعدادىا المديرية العامة لممناىج ) في وزارة التربية ( 

( غرضًا سػموكيًا مػوزعًا بيف مسػتويػات ٓٓٔلكتاب ، قاـ الباحث بصوغ )ومحتوى فصوؿ ا
( لممػجاؿ  ٕٕبػمػوـ )  التذكر ، االستيعاب ، التطبيق ، التحميل  ( لممػجاؿ المعػرفي و) 

( لممجاؿ الوجػداني ، ثـ عرضت ىذه األغػراض السموكية مع محتوى المادة  ٕٓالميػاري  و) 
زياء لمصف الثالث المتوسط ( عمى مجموعة مف المتخصصيف ومدرسي التعميمية ) كتاب الفي

وفي ضوء آرائيـ  المادة ، لمتحقق مف دقػة صوغيا وتغػطيتيا لمحتوى المادة التعميمية ،
ومالحظاتيـ أعيد صوغ بعض األغراض وتعديل المستوى الذي تقيسو ، وُأبقيت األغراض 

( لممجاؿ المياري ٜٔلممجاؿ المعرفي و)( غرضًا سموكيًا ٓٓٔبصورتيا النيائية عمى )
وُضمنت أجمعيا في الخطط التدريسية اليومية  ( لممجاؿ الوجداني ، موزعة بيف الفصوؿٜٔو)

 كما في الجدوؿ أدناه.
 الفصل
 

المجاؿ  المجاؿ المعرفي الموضوع
 الوجداني

المجاؿ 
 المجموع تحميل تطبيق استيعاب تذكر المياري 

 5 2 31 3 1 7 7 المغناطيسية الثاني
التيار  الثالث

الكيربائي 
 لممادة

47 41 2 2 12 7 7 

البطارية  الرابع
والقوة 
الدافعة 
 الكيربائية

41 42 2 3 27 2 7 

 49 49 411 41 42 29 22  المجموع
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تـ اعداد خطط تدريسية لممجموعتيف التجريبية  : التدريسية الخطط اعداد - ج
 ٙ( ـ ، ط  ٕٚٔٓ – ٕٙٔٓوالضابطة عمى وفق المحتوى الدراسي المعتمد لمعاـ الدراسي ) 

( وباالستناد الى االغراض السموكية التي اعدت لذلؾ ، واعد الباحث عمى  ٕ٘ٔٓلسنة ) 
لكل مف المجموعتيف اساس عدد الحصص االسبوعية ومدة التجربة  الخطط التدريسية 

التجريبية والضابطة ، وقد عرض الباحث نماذج مف ىذه الخطط عمى مجموعة مف الخبراء 
المتخصصيف في مجاؿ العموـ التربوية والنفسية وتدريس الفيزياء ، لبياف مدى تحقيقيا 
لألىداؼ التي وضعت مف اجميا ، وقد اجريت بعض التعديالت في ضوء مالحظاتيـ 

 % فأكثر التفاؽ ارائيـ لتأخذ صيغتيا النيائية. ٓٛحددت نسبة وتوجيياتيـ و 
 : البحث أداتا:  سادسا  

  مف متطمبات ىذا البحث إعداد اختبار تحصيمي  : التحصيمي االختبار
خاص بالفصوؿ الثاني والثالث والرابع مف كتاب الفيزياء لمصف الثالث المتوسط ، لقياس 
التحصيل الدراسي لطالب كل مجموعة مف المجموعتيف بعد انتياء التجربة في موضوعات 

 فصوؿ المادة قيد البحث التي تـ تدريسيا وبحسب اآلتي :
إعداد جدوؿ المواصفات تـ  الخارطة االختبارية ) جدوؿ المواصفات ( :إعداد 

ستويات األربعة لمحتوى الفصوؿ الثالث مف كتاب الفيزياء لمصف الثالث المتوسط بحسب الم
 ) التذكر ، االستيعاب ، التطبيق ، التحميل ( وكما مبيف في الجدوؿ أدناه. لألغراض السموكية
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 المجموع التحميل التطبيق االستيعاب التذكر األغراض السموكية
 

 المحتوى 
22 29 42 41 411 

الوزف 
النسبي
22% 

الوزف 
النسبي
29% 

الوزف 
النسبي
42% 

الوزف 
النسبي
41% 

411% 
 
 

عدد  الفصل
 الصفحات

الوزف 
 النسبي

 عدد الفقرات

3 ٔٗ ٕ٘% ٕ ٕ ٔ - ٘ 
2 ٖٓ ٖ٘.٘ٚ 

% 
ٗ ٗ ٔ ٔ ٔٓ 

1 ٕٔ ٖٗ,ٕٔ
% 

ٕ ٕ ٔ - ٘ 

 31 ٔ ٖ ٛ ٛ %411 ٙ٘ المجموع
وقد صيغت فقرات االختبار عمى وفق مؤشراتيا في جدوؿ المواصفات ، واستخدـ 

فقرة موضوعية واتبعت الخطوات  ٕٓاالختبار الموضوعي ) االختيار مف متعدد ( المكوف مف 
 اآلتية في إعداد االختبار :

يقصد بصدؽ االختبار قدرة  فقرات االختبار عمى قياس السمة :  الصدؽ حساب 
ولكي يكوف االختبار صادقا ( ، ٕٓٚ: ٕ٘ٓٓالتي وضع االختبار مف اجميا  )ممحـ ، 

 ومحققا لألغراض التي أُعد مف اجميا تـ التثبت مف :
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لالختبار مف حيث نوع  ةالعام الصورة تحديد: ىو  الظاىري  الصدؽ -ٔ
ومدى وضوح الفقرات ومناسبتيا لقياس السمة المراد  صوغياوكيفية المستخدمة المفردات 

 قياسيا ومعرفتيا.
: ىو اختيار عدد مف األسئمة او الفقرات التي يفترض بيا أف  المحتوى  صدؽ -ٕ

تمثل محتوًى معيف تمثيال صادقًا ، لذا عرض الباحث االختبار مرفقًا باألغراض السموكية 
وتـ اعادة النظر في بعض  يافيزياء وطرائق تدريسعمى مجموعة مف المتخصصيف في ال

فقرات االختبار بناء عمى مالحظاتيـ وآرائيـ لغرض حصوؿ فقرات االختبار عمى أكثر مف 
% كنسبة اتفاؽ بيف آرائيـ وبحسب معادلة كوبر وبذلؾ اصبح االختبار جاىزًا لمتطبيق ٓٛ

 بصورتو النيائية.
: تـ تطبيق االختبار عمى  االستطالعية العينةتطبيق االختبار التحصيمي عمى  

( طالبًا مف طالب متوسطة المجد لمبنيف وذلؾ لمتثبت مف خصائصو  ٕٓٔعينة مكونة مف ) 
السايكومترية فضاًل عف التحقق مف وضوح تعميمات االختبار ووضوح فقراتو ،وكذلؾ 

يا وكذلؾ معرفة لتشخيص الفقرات الصعبة جدًا أو الفقرات السيمة جدًا بيدؼ اعادة صياغت
الزمف الذي يستغرقو الطالب لإلجابة عف االختبار ولغرض حسابو تـ تسجيل أوؿ خمسة 
طالب وآخر خمسة طالب في تسميـ االجابة وبعد احتساب المتوسط الزمني تبيف اف الزمف 

 ( دقيقة. ٖ٘الالـز ىو ) 
درجة ) ح : ارتأى الباحث أف تكوف إجراءات التصحي االختبار تصحيح اجراءات -ج

وبذلؾ يكوف مجموع ( الفقرات المتروكة  و الخاطئة جابةلإلصحيحة وصفر ال جابةلإلواحدة 
 درجة. ٕٓدرجات الطالب عمى الفقرات الموضوعية 

بعد اجراء التصحيح إلجابات الطالب عف  : وفقراتو لالختبار االحصائي التحميل
% ٕٚالدرجات تنازليًا ثـ قسمت إلى اعمى فقرات االختبار لطالب العينة االستطالعية رتبت 

 % وأجريت عمميات حساب كل مما يأتي لالختبار :ٕٚوأدنى 
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: يقصد بمعامل الصعوبة نسبة الطمبة الذيف اجابوا إجابة  لمفقرات الصعوبة معامل
خاطئة عف الفقرة الى العدد الكمي لمطالب )المجموعة العميا والمجموعة الدنيا( )الدليمي 

وقد تـ حساب معامل الصعوبة مف خالؿ تطبيق معامل الصعوبة  ، (ٗٛ:  ٕ٘ٓٓوعدناف ، 
وبيذا تعد فقرات (  ٓ , ٙٙ - ٓ , ٖٚ) وقد وجد اف معامل الصعوبة لمفقرات يتراوح بيف

( إلى أف فقرات االختبار تعد ذات معامل  ٜٕٓٓ) الزاممي وآخروف ، إذ يشيراالختبار جيدة ،
 (.  ٕٖٚ:  ٜٕٓٓ)الزاممي وآخروف ، %( ٘ٚ -% ٕ٘صعوبة مقبوؿ إذا تراوحت بيف)

: تعني قوة تمييز الفقرة قدرتيا عمى التمييز بيف الطالب ذوي  لمفقرات التمييزية القوة
، ( ٖٜٕ:  ٜٜٛٔالمستويات العميا والدنيا بالنسبة إلى الصفة التي يقيسيا االختبار ) عودة ، 

وقد تـ حساب تمييز كل فقرة مف فقرات االختبار لألسئمة الموضوعية ووجد أف قيمتيا تتراوح 
إلى اف فقرات االختبار ُتعد جيدة اذا كانت قوتيا  Brown( ويشير  ٛٙ.ٓ – ٕٗ.ٓبيف ) 

 (. Brown, 1981 : 10( فما فوؽ )  ٕٓ.ٓالتمييزية )
األصل في البديل أف يكوف جذابًا لممفحوصيف والسيما ممف  :الخاطئة البدائل فعالية

البدائل  ، وبعد تطبيق معادلة فعالية ( ٖٕٓ:  ٕٗٓٓينتموف إلى المجموعة الدنيا ) النبياف ، 
ظير أف البدائل قد جذبت عددًا اكبر مف طالب المجموعة الدنيا مقارنة بطالب المجموعة 

                                                                                العميا وبذلؾ تـ أبقاء البدائل الخاطئة مف دوف تغيير. 
لحساب ثبات االختبار  ٕٓ: اعتمد الباحث معادلة كيودر ريتشاردسوف  االختبار ثبات

( وىذا يدؿ عمى أف االختبار يحظى بدرجة عالية  ٖٗٛ.ٓووجد اف معامل ثبات االختبار ) 
اف معامل الثبات يعد جيدًا كمما اقترب مف   Anastasi & Urbinaمف الثبات ، إذ يشير 

 (. Anastasi & Urbina ,1997 : 208الواحد الصحيح ) 
  : العقل عادات مقياس -ثانيا  

اطمع الباحث عمى عدة مقاييس تناولت عادات العقل وقابل مجموعة مف 
المتخصصيف في العموـ التربوية والنفسية وعمى اثر ذلؾ تـ تبني مقياس عادات العقل لػػ ) 

وتـ اختيار ىذا  ( Costa & Kallick( الذي ُبني وفقا لنظرية    )  ٖٕٔٓالطريحي وحيدر 
المقياس لألسباب اآلتية ) تـ األخذ بوجيات نظر المتخصصيف في العمـو النفسية واالختبارات 
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والمقاييس والذيف اوصوا باعتماده ، المقياس تميز بمستوى مقبوؿ مف الصدؽ والثبات ، تـ 
ي مف تطبيقو عمى عينة مف طالب الصف الرابع االعدادي وىي قريبة مف عينة البحث الحال

( اختيارات  ٗ( فقرة بواقع )  ٗٙناحيتي العمر والمستوى العممي (، وقد تكوف المقياس مف ) 
 لكل عادة عقمية مف العادات الستة عشر.

( عمى مجموعة مف  ُٗٙعِرض المقياس بفقراتو الػ )  : الصدؽ الظاىري لممقياس
% ( مف موافقتيـ عمى ٓٛالمتخصصيف في العمـو التربوية والنفسية ، وتـ اعتماد نسبة ) 

حصمت عمى النسبة المقبولة وأصبح المقياس قبوؿ الفقرة مف عدميا ، وتبيف أف جميع الفقرات 
 .جاىزًا لمتطبيق عمى العينة االستطالعية

ثبات  مف متحققل تـ استخداـ طريقة االختبار وا عادة االختبار لمقياس :ثبات ا
( طالبًا مف طالب متوسطة  ٓٙالمقياس ، فقد طبق الباحث عمى عينة مكونة مف ) 
(  ٗٔ، وبعد مرور )  ٕٙٔٓ/ٓٔ/ٖاالدريسي لمبنيف والتابعة الى نفس المديرية يوـ االثنيف 

وتـ ،  ٕٙٔٓ/ٓٔ/ٛٔالعينة وذلؾ في يـو الثالثاء يوـ تـ اعادة تطبيق المقياس عمى نفس 
( ، وىو ٙٛ.ٓحساب معامل ارتباط )بيرسوف( بيف درجات التطبيقيف األوؿ والثاني ، وبمغ )

                 معامل ثبات عاٍؿ مما يشير إلى أف نتائج االختبار تمتمؾ استقرارًا ثابتًا عبر الزمف.
 ثالثا  : تطبيق التجػربة :

الباحث تجربتو عمى طالب مجموعتي البحث بدءًا مف يوـ الخميس ) طبق  - أ
 ( ـ ، إذ طبق مقياس عادات العقل ) لغرض التكافؤ ( . ٕٙٔٓ/ٓٔ/ٕٓ

( ـ  ٕٙٔٓ/ٓٔ/ٕٗبدأ الباحث بالتدريس الفعمي لمتجربة بتاريخ االثنيف ) - ب
 ودرس الباحث طالب عينة البحث بموجب الخطط التدريسية لكل مجموعة .

باحث مقياس عادات العقل ) البعدي ( عمى عينة البحث بتاريخ طبق ال  - ت
 ( ـ . ٕٙٔٓ/ٕٔ/ٕ٘األحد                               )

 ( ـ. ٕٙٔٓ/ٕٔ/ٕٙطبق الباحث االختبار التحصيمي بتأريخ األثنيف ) - ث
 رابعا  : الوسائل اإلحصائية: 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 3العدد )

 1027( كانون االول)

 

)144 ) 

 
 

) النبياف ، ويتيف:  يف غير متساػػقمتيف مستػػ( لعينت T-testاالختبار التائي )  - أ
ٕٓٓٗ  :ٖٕ ) 

 معامل الصعوبة لمفقرة الموضوعية :                                   - ب
 معادلة قوة التمييز لمفقرة الموضوعية :                          - ت
 معادلة فعالية البدائل الخاطئة :   - ث
  (                                       ٖٚٙ-ٖٙٙ:  ٜٕٓٓوآخروف ،  ) الزاممي     
                                (     Copperمعادلة نسبة االتفاؽ لػ )  - ج
 ( ٕٛٔ:  ٕٓٔٓمعامل ارتباط بيرسوف :  ) المنيزؿ وعايش ،  - ح
 ( ٕٗٙ:  ٕ٘ٓٓ) ممحـ ،   ٕٓريتشاردسوف  –معادلة كيودر  - خ
 فسيرىا :عرض النتائج وت 

 عرض النتائج :
نتائج االختبار التحصيمي : لممقارنة بيف المجموعة التجريبية والمجموعة  - أ

الضابطة في االختبار التحصيمي وفقًا لمفرضية الصفرية االولى ، تـ التحقق مف ىذه الفرضية  
بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات طالب المجموعتيف التجريبية 

ي وتـ حساب القيمة التائية لعينتيف مستقمتيف وكما موضح في والضابطة في االختبار التحصيم
 الجدوؿ أدناه.

الوسط  عدد الطالب المجموعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 15,1اإلحصائية 

 ٚٔٔ.ٖ ٖٜ.ٕٔ ٖٓ التجريبية
ٕ.ٜٛٓ ٕ 

 
 داؿ
 

 2.422 41.22 ٖٓ الضابطة
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( اكبر مف القيمة  ٜٓٛ.ٕويتضح مف الجدوؿ اعاله أف القيمة التائية المحسوبة ) 
( ولذلؾ ترفض  ٛ٘( ودرجة حرية )  ٘ٓ.ٓ( عند مستوى داللة )  ٕالجدولية )  التائية

الفرضية الصفرية االولى ، وبذلؾ تكوف المجموعة التجريبية قد تفوقت عمى المجموعة 
 الضابطة في االختبار التحصيمي. 

لممقارنة بيف المجموعة التجريبية والمجموعة نتائج مقياس عادات العقل :  -ب
الضابطة في مقياس عادات العقل وفقًا لمفرضية الصفرية الثانية ، تـ التحقق مف ىذه الفرضية 
بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات طالب المجموعتيف التجريبية 

لعينتيف مستقمتيف وكما موضح والضابطة في مقياس عادات العقل وتـ حساب القيمة التائية 
 في الجدوؿ أدناه.

الوسط  عدد الطالب المجموعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 15,1اإلحصائية 

 ٗٓٗ.ٙ ٖٖٔ.ٖٗ ٖٓ التجريبية
ٗ.ٓٗٙ ٕ 

 
 داؿ
 

 1.331 27.122 ٖٓ الضابطة

 
( اكبر مف القيمة ٙٗٓ.ٗويتضح مف الجدوؿ اعاله أف القيمة التائية المحسوبة ) 

( ولذلؾ ترفض  ٛ٘( ودرجة حرية )  ٘ٓ.ٓ( عند مستوى داللة )  ٕالتائية الجدولية ) 
الفرضية الصفرية الثانية ، وبذلؾ تكوف المجموعة التجريبية قد تفوقت عمى المجموعة 

 . الضابطة في مقياس عادات العقل
أظيرت نتائج البحث الحالي تفوؽ المجموعة التجريبية تفسير النتائج ومناقشتيا :   

عمى المجموعة الضابطة والتي ُدرست بالطريقة  carollوالتي ُدرست باستخداـ انموذج 
 االعتيادية في االختبار التحصيمي ومقياس عادات العقل ، ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى اآلتي:
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  ُدرست بو المجموعة التجريبية نّمت عند الطالب ميوؿ جيدة االنموذج الذي
نحو التعمـ ونحو المادة الدراسية ، وزيادة الدافعية بسبب التغذية الراجعة مما اسيـ في زيادة 

 التحصيل الدراسي.
  ساعد انموذجCarool  ، الطالب عمى التعمـ مف اجل التمكف

 .امتالكيـ لعادات العقلولد ىذا لدييـ فاعمية ذاتية مرتفعة وبالتالي 
  زادت ثقة الطالب بأنفسيـ عندما أدركوا أنيـ قادروف عمى االنجاز
 واإلتقاف.
  انموذجcaroll فغرس روح  تنافسياً  ال تعاونياً  التعمـ مف جعل

 التعاوف لدى الطالب.
  توافر االجراءات التصحيحية كتحديد صفحات معينة مف الكتاب المدرسي

معينة فيو ، وا عادة التدريس واستخداـ المعينات البصرية والسمعية المقرر وحل تدريبات 
 ساعدت في زيادة تحصيميـ.

  انموذجCaroll  الذي ُدرّس بو المجموعة التجريبية ولد لدى الطالب عندما
اتقنوا بشكل كبير الوحدة الدراسية الواحدة تمي األخرى بحيث اصبحت المعمومات واضحة 

ضافة عالقات بيف الجزء والكل مما والتجسير لممفاىيـ المأل وفة وغير المألوفة عندىـ وا 
 ساعدىـ عمى تنمية عادات عقمية.                                                             

 االستنتاجات :
لو أثر في التحصيل الدراسي عند Caroll اف التدريس باستخداـ انموذج  -ٔ

 مادة الفيزياء.طالب الصف الثالث المتوسط في 
لو أثر في عادات العقل عند طالب Caroll   اف التدريس باستخداـ انموذج -ٕ

 الصف الثالث المتوسط في مادة الفيزياء.
 التوصيات :
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في برامج تدريب مدرّسي الفيزياء في اثناء الخدمة  Carollاعتماد انموذج  -ٔ
 لتطويرىـ مينيا.

لممتعمميف وذلؾ بتوجيو  تضميف كتب الفيزياء بانشطة تنمي عادات العقل -ٕ
 مطوّري المناىج لما ليا مف دور ايجابي في تحسيف تحصيميـ.

تضميف برامج اعداد مدرسي الفيزياء في كميات التربية برامج تدريبية مناسبة  -ٖ
 لتنمية عادات العقل لدى خريجييا.

 المقترحات :
 استكمااًل ليذا البحث يقترح الباحث اجراء الدراسات اآلتية :

 .في مواد دراسية أخرى )عموـ الحياة والكيمياء ( Carollالتدريس بانموذج  -4
في متغيرات تابعة أخرى كالدافعية المعرفية  Carollدراسة أثر انموذج  -ٕ

 والتفكير الجانبي.
 اجراء دراسة مماثمة عمى طالب المرحمة االعدادية. -ٖ
اء لممرحمة بناء برنامج تدريبي عمى وفق عادات العقل لمدرّسي عمـ الفيزي -ٗ

 المتوسطة ومدى اكتساب طالبيـ ليا.
 : المصادر

عمـ النفس التربوي لمطالب الجامعي (، ٕٚٓٓأبو رياش ، حسيف و زىرية عبد الحق ) -ٔ
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف.ٔ، ط والمعمـ الممارس

، دار  وتعميميا المدرسية الرياضيات مناىج تطوير( ،  ٕٓٔٓأبو زينة ، فريد كامل )  -ٕ
 وائل لمنشر والتوزيع ، عماف.

( ، " أثر استخداـ استراتيجية بمـو التعمـ لمتمكف عمى  ٜٜٜٔأميف ، ميرفت فتحي )  -ٖ
 ، جامعة اسيوط ، اسيوط. التربية كمية مجمةتحصيل تالميذ المرحمة االبتدائية " ، 

في اكتساب المفاىيـ  ( ، " اثر استراتيجيتي كاروؿ و آشور ٕٗٔٓحاتـ ، رياـ دمحم )  -ٗ
 –التاريخية واستبقائيا لدى طالبات الصف الثاني المتوسط " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية 

 الجامعة المستنصرية ، بغداد.
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( ، "عادات العقل والفاعمية الذاتية لدى طمبة  ٕٛٓٓحجات ، عبد هلل إبراىيـ دمحم ) -٘
وارتباطيما ببعض المتغيرات الديمغرافية "، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، الصفيف السابع والعاشر في األردف 

 كمية الدراسات التربوية والنفسية العميا ، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ، عماف.
التقويـ  -االستجابة  -( ، " فاعمية إستراتيجية البداية ٕٛٓٓحساـ الديف ، ليمى عبد هلل ) -ٙ

" ،   في تنمية التحصيل -  العممي المؤتمروعادات العقل لدى طمبة الصف األوؿ االبتدائي في مادة العمـو
   ، الجمعية المصرية لمتربية العممية ، القاىرة.                                                                                  عشر الثاني

، دار الكتاب الجامعي  واستراتيجياتو لتدريسا طرائق( ،  ٕٔٓٓالحيمة ، دمحم محمود )   -ٚ
 ، العيف.

 القياس والتقويـ في( ،  ٕ٘ٓٓالدليمي ، إحساف عميوي وعدناف محمود الميداوي )  -ٛ
 ، كمية التربية / ابف الييثـ ، جامعة بغداد . العممية التعميمية

، دار  ٕ، ط عمـ النفس النمو الطفولة والمراىقة( ، ٕٛٓٓالريماوي ، دمحم عودة ) -ٜ
 الميسرة لمنشر والتوزيع ، عماف.

 والقياس التقويـ في وتطبيقات مفاىيـ( ،  ٜٕٓٓالزاممي ، عمي عبد جاسـ وآخروف )  -ٓٔ
 ، مكتبة الفالح ، الكويت. ٔ، ط التربوي 

الموسوعة الشاممة استراتيجيات وطرائق ونماذج ( ،  ٖٕٔٓزاير ، سعد عمي وآخروف )  -ٔٔ
 ، دار المرتضى ، بغداد.، الجزء األوؿ وأساليب وبرامج 

، الجزء الثاني ،  الموسوعة التعميمية المعاصرة( ،  ٕٗٔٓ)  --------------- -ٕٔ
 مكتب نور الحسف ، بغداد.

، جامعة  االختبارات والمقاييس النفسية( ،  ٜٔٛٔالزوبعي ، عبد الجميل وآخروف )  -ٖٔ
 الموصل ، الموصل.

،  والنفسية التربوية المصطمحات معجـ( ،  ٖٕٓٓشحاتو ، حسف و زينب النجار )  -ٗٔ
 الدار المصرية المبنانية لمطباعة والنشر ، القاىرة.

(، " دراسة مقارنة لعادات العقل لدى الطمبة المتفوقيف ٕٙٓٓالصباغ ، سميمة و آخروف) -٘ٔ
 جدة. المؤنمر العممي األقميمي لمموىبة ، في المممكة العربية السعودية ونظرائيـ في األردف "

 المستندة الذكية السموكيات( ،  ٖٕٔٓفاىـ حسيف و حيدر طارؽ كاظـ )  الطريحي ، -ٙٔ
 ، مؤسسة دار الصادؽ الثقافية ، بابل. ٔ، ط الدماغية والسيادة العقل عادات الدماغ نصفي الى
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 األنماط المنيجية وتطبيقاتيا في( ،  ٕٚٓٓعبد الرحمف ، أنور حسيف وعدناف حقي )  -ٚٔ
 ، شركة الوفاؽ لمطباعة المحدودة ، بغداد. العموـ اإلنسانية والتطبيقية

( ، " فاعمية خرائط التفكير في تنمية عادات  ٕٓٔٓالعتيبي ، وضحة حباب عبد هللا )  -ٛٔ
، المجاد  القرى  أـ جامعة مجمة ،العقل ومفيـو الذات االكاديمي لدى طالبات قسـ االحياء بكمية التربية " 

 ، مكة المكرمة. الخامس ، العدد االوؿ، جامعة الممؾ سعود
 ، دار الحكمة ، طرابمس . التعمـ نظريات( ،  ٖٜٜٔالعجمي ، سركز و خميل ناجي )  -ٜٔ
، دار صفاء  ٔ، ط  حديثة ونماذج أنماط التعمـ( ،  ٕٙٔٓعطية ، محسف عمي )  -ٕٓ

 لمنشر والتوزيع ، عماف.
لعقل في (، " أثر برنامج تدريبي قائـ عمى عادات إ٘ٓٓعمور ، اميمة دمحم عبد الغني ) -ٕٔ

، كمية  دكتوراه مواقف حياتية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طمبة المرحمة األساسية "، أطروحة
 جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ، عماف. -الدراسات التربوية العميا 

، دار  ٖ، ط  القياس والتقويـ في العممية التدريسية( ،  ٜٜٛٔعودة ، احمد سميماف )  -ٕٕ
 الفكر ، عماف.  

( ،" فاعمية نموذج ابعاد التعمـ لمارزانو في تنمية ٜٕٓٓفتح هللا ، مندور عبد السالـ ) -ٖٕ
االستيعاب ألمفاىيمي في العمـو وعادات العقل لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بالمممكة العربية 

 ، القصيـ.  القصيـ جامعة مجمةالسعودية " ، 
، دار المسيرة لمنشر  ٔ، ط تعميـ التفكير لجميع األطفاؿ( ، ٕٚٓٓسف )قطامي ، يو  -ٕٗ

 والتوزيع والطباعة ، عماف .
،  عادات العقل والتفكير النظرية والتطبيق(، ٕ٘ٓٓقطامي ، يوسف و اميمة دمحم عمور ) -ٕ٘

 ، دار الفكر لمنشر والتوزيع ، عماف . ٔط
، جامعة القدس المفتوحة ،  التدريس تصميـ( ،  ٜٜٗٔقطامي ، يوسف وآخروف )   -ٕٙ

 القدس.
، تعريب جابر عبد الحميد  أبعاد التعمـ دليل المعمـ(، ٜٜٛٔج وآخروف ،) ٓمارزانو، ر  -ٕٚ

 جابر ، صفاء األعسر ، ونادية شريف ، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة.
ترجمة ،  استكشاؼ وتقصي عادات العقل( ، ٖٕٓٓكوستا ، آرثر وبينا كاليؾ أ )  -ٕٛ

 ، دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع ، الدماـ. ٔمدارس الظيراف األىمية ، ط
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عداد تقارير عنيا(،  ٖٕٓٓكوستا ، آرثر وبينا كاليؾ ب )  -ٜٕ ،  تقويـ عادات العقل وا 
، دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع ، مكتبة الممؾ فيد الوطنية ،  ٔترجمة مدارس الظيراف السعودية ، ط

 ماـ. الد
، دار المسيرة  مناىج البحث في التربية وعمـ النفس( ،  ٕٕٓٓممحـ ، سامي دمحم )  -ٖٓ

 لمنشر والتوزيع ، عماف .
،  ٖ،  ط  القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس( ،  ٕ٘ٓٓ)  ----------- -ٖٔ

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف .
 تطبيقات التربوي  االحصاء( ،  ٕٓٔٓ، عبد هللا فالح وعايش موسى غرايبة )  المنيزؿ -ٕٖ

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عماف. ٗ، ط االجتماعية لمعمـو االحصائية الرـز باستخداـ
 جامعة ، ٔط، أساسيات القياس في العمـو السموكية ،  ( ٕٗٓٓ ) موسى ، النبياف -ٖٖ

                                                                                                                                .عماف ، مؤتة
 تدني مستوى التحصيل واإلنجاز الدراسي( ،  ٕٗٓٓنصر هللا ، عمر عبد الرحمف )  -ٖٗ

 ، دار وائل لمنشر ، عماف . ٔ، ط  أسبابو وعالجو
،  تطبيقات عممية في تنمية التفكير باستخداـ عادات العقل( ، ٕٛٓٓنوفل ، دمحم بكر) -ٖ٘

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف . ٔط
دمج ميارات التفكير في المحتوى ( ، ٕٔٔٓو دمحم قاسـ سعيفاف )  ----------- -36

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عماف. ٔ، ط الدراسي  
37- -Anastasi & Urbina ( 1997 ) : Psychological testing , 7th ed , 

pretic- hall , Newjersey. 
38-  Brown , Fredrik ,G ( 1981 ) : Measuring Classroom 

Achievement , Rinehart and Winston , New York . 
39- - Costa & Kallic (2003) : " discovering and exploring Habits of 

mind Ascd . Alexandria, Victoria.  
40- ------------------ ( 2009) : "  Habits of mind across the 
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