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تصور مقترح لتوظيف مدخل البيانات الضخمة لتنمية عادات العقل المنتج لدى طالبات  

 المرحلة الثانوية من منظور معلماتهن بمحافظة بيشة 

 

 ريم ناصر جبار الجهمي  
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 المملكة العربية السعودية    -كلية التربية، جامعة بيشة  
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 جالل جابرمحمد عيسى   /أ.م.د

 تقنيات التعليم  دمساع أستاذ

 المملكة العربية السعودية  -جامعة بيشة -كلية التربية

 

 المستخلص: 

هدف البحث إلى وضع تصور مقترح لتوظيف مدخل البيانات الضخمة في تنمية عادات العقل المنتت  

لدى طالبات المرحلة الثانوية من منظتور معلمتات ن حمحافظتة حي تةت ولتحقيتا  هتداف البحتث تتم ا تتخدا  

( معلمة من معلمات المرحلتة الثانويتة حمحافظتة 114الوصفي حأ لوحه المسحيت وتكونت العينة من)المن    

حي ةت وتمثلتت  دا  البحتث فتي ا تتبانة مكونتة متن  تل ين  اللتلد اةوت  در تة توظيتف متدخل البيانتات 

ن متن خمستة الضخمة في تنمية عادات العقل المنت  لدى طالبتات المرحلتة الثانويتة حمحافظتة حي تةت وتكتو

ملاالت رئيسيةت والللد الثاني  الصعوحات التي تحوت دون توظيتف البيانتات الضتخمة فتي تنميتة عتادات 

العقل لدى طالبات المرحلة الثانوية حمحافظة حي ةت و  فر البحتث عتن عتدد متن النتتائ   هم تا  ن متو ت  

ت حدر ة محايدت كما  ثبتت نتائ  ا تبانة ا تلاحة  فراد العينة  على الملاالت ككل  ي ير إلى  ن اةهمية كان

الصعوحات التي تحوت دون توظيف البيانات الضخمة في تنمية عادات العقل لدى طالبتات المرحلتة الثانويتة 

حمحافظة حي ه  ن  ميع عبارات اال تبانة تمثل صعوحات متو طةت وعاليةت وعالية  دًات كذلك  ثبتت النتائ   

( حتين متو تطات إ احتات عينتة الدرا تة حتوت وا تع 0.05ية عند مستتوى )و ود فروق ذات داللة إحصائ

توظيف مدخل البيانات الضخمة لتنمية عادات العقل المنتت  لتدى طالبتات المرحلتة الثانويتة حمحافظتة حي تة 

تر ع لمتغير المؤهل العلميت وعد  و ود فروق حتين متو تطات ا تتلاحات العينتة تعتلى لمتغيتر  تنوات 

 د الدورات التدريبيةت وفي ضود ذلك  دمت الدرا ة عدداً من التوصيات والمقترحات.الخبر ت  و عد 

 

 البيانات الضخمةت عادات العقل المنت ت ت المرحلة الثانويةت  امعة حي ة.  الكلمات الدالة:

mailto:reemalgohamy2020@gmail.com
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 مقدمة:ال

زياد    إلى  الذي  دى  المعلومات  تدفا  وتلايد  رعة  المعرفي  حاالنفلار  الحالي  العصر  يتسم 

من   واإلحداعت  كثر  واالكت افت  واالحتكار  التلديد  من  تمكنه  التي  العقلية  اإلنسان  لتنمية  درات  الحا ة 

العق   اإلنسانحا ة   تنمية  هي  للترحية  الن ائية  والمحصلة  عقلياًت  المعلومات  تقدمه  لتخلين  الذي  والتعلم  ل 

المدر ة هو المسئوت اةوت عن حناد عقوت الطالبت ليس ل دف تحصيل الماد  العلمية فق ت حل حناد  فراد  

 ادرين على موا  ة تطورات وتحديات هذا العصرت فيلب تعليم الطالب م ارات تمكن م من السيطر  

 ق الحصوت على المعرفة واالنفتاح العقلي. على  مور حيات م مثل م ارات التفكير وم ارات متعلقة حطر

المعلوماتت   عادات وتعد   امتالك  على  المتعلمين  تساعد  التي  الذهنية  الم ارات  من  المنت   العقل 

إنتاج   إلى  المتعلم  يقود  الذكية  السلوكيات  من  نم   ف ي  وا تخدام ا  يضاًت  علي ا  العمل  كيفية  ومعرفة 

 (.3ت 2012المعرفة )عالميت 

  عادات العقل من ملموعة من النظريات المعرفية  هم ا  نظريات الذكادت ومعاللة  واشتا مف و 

الدماغت   ونتائ   ححاث  ونظريات  البنائيةت  والنماذج  المعرفيةت  واةنماط  المعرفةت  وراد  وما  المعلوماتت 

( يد  على  كان  اةكبر  االهتما   إال  ن  العقلت  عادات  حدرا ة  االهتما    & Costa,    2010وتوالى 

Kallick  عندما  دما  ت ع ر  عاد  عقلية في  رحعة   لاد تحت مسمى "عادات عقلية  لسلة تنموية )

 (. 318ت 2009")السيد و  حمدت 

داخل  التي تلري  العمليات  تركيلها على  المعرفية من خالت  النظرية  إلى  العقل  وتستند عادات 

كالتفكيرت   تركيلهوالتركيلالعقل  من  القرار  كثر  واتخاذ  الظاهر ت ت  لال تلاحات  الخار ية  البيئة  على  ا 

وتتيح عادات العقل الفرص  ما  الطالب لالحتكار؛ وذلك حالتعبير عن  فكارهمت وطرح اة ئلة والقضايا  

المرتبطة حلوانب حيات مت وال ت تم عادات العقل حتعدد اإل احات الصحيحة التي يعرف ا الطالب فحسب ؛  

ح ا التي يتصرف  حالكيفية  إنتاج    حل  الطالب على  الطالب عندما ال يعرف اإل احةت وذلك من خالت  در  

 (.9ت 2012المعرفة  كثر من  درته على ا تر اع ا وتذكرها )العيطانت 

الدينت   )حسا   تنمية  2ت  2008و شار  على  تساعد  إلى  ن ا  تر ع  العقل  عادات  إلى  ن  همية   )

ب في المستقبلت ومن ثم ف ي تساعد على تنمية عملية التعلم  الم ار  العقليةت وتعلم  ي خبر  يحتا  ا الطال

حكفاد  مع موا ف الحيا  اليومية في ضود اختيار اإل راد المنا ب للمو ف التعليمي الذي يمر    وتو   ا

في  ميع   العقلية  والم ارات  القدرات  ا تخدا   تلاه  اإلراد   امتالك  على  المتعلمين  وت ليع  المتعلمت  حه 

 حياتية.اةن طة وال

وتمتلك المدارس واللامعات والكليات وال يئات التعليمية كميات كبير   داً من البيانات المتعلقة  

الفعالية    و عضادحالطالب   تحسين  يمكن ا  للحصوت على رؤى  البيانات  تحليل هذه  يمكن  التدريست  هيئة 

 (. Parakh, 2018الت غيلية للمؤ سات التعليمية )

البيانات   نوعية  حيانات ضخمة عن  وتختلف  ف ناك  التعلمت  حيئات  يمكن  مع ا من  التي  الضخمة 

في   اال تماعيةالمتعلمينت وخبرات التعلم لدى المتعلمينت وحيانات متعمقة داخل حيئات التعلمت والتفاعالت  

حيئات التعلمت وحيانات مفصلة عن  ن طة التعلم من نصوص وو ائ  ومقاطع فيديوت وتختلف هذه البيانات  

  (. 2017نوعيت ا وعمق ا )اللعيدت في 
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الفصوت  واختبارات  تمارين  من  كللد  متلايد  ح كل  الطالب  حيانات  داد  على  الحصوت  ويتم 

الدرا ية القائمة على البرام  وعلى اإلنترنتت يمكن زياد  هذه البيانات من خالت البيانات السلوكية التي 

 تماعيت ومالحظات ا تماع الطالب المدر ينت يتم الحصوت علي ا من مصادر مثل و ائل التواصل اال

 ( Schmar,2014,22والمدوناتت وا تبيانات الطالبت وما إلى ذلك)

(  ن توظيف البيانات الضتخمة فتي Magdalena,et alm 2019, p 263-264ويري كل من )

النظريتة العملية التعليمية يستند علي ملموعة من اة س الفلسفية والنظريات التعليميتةت التتي متن  هم تا 

(  ن تتا تتبنتتي فكتتر  ال تتبكات (Downes,2012ي تتيرت حيتتث Connectivism Theory اإلتصتتالية

المعرفة وخلق ا حوت موضوع تعليمي م تركت والملتمعات التي تتكون من  فراد يريدون تبادت اةفكار و

وذلك من خالت التواصل عبر اإلنترنت والموا ع اال تماعيةت و ن المعرفة تتدق وتتغير حا تتمرارت وف تم 

الطالب يتغير حا تمرار حتغيتر المعرفتة المستتمرت واإلتصتالية تعتمتد علتي تتوافر العقتد وال تبكات التتي 

 .يتفاعل الطالب مع ا

التي  ن النظريتة اإلتصتالية تتضتمن  ن التتعلم  (Konstantin’s et al, 2021, p2) كما ي ير 

عملية تكوين شبكة تعمل على الرح  حين ملموعة من نقاط االلتقاد  و مصتادر المعلومتاتت و نته لتيستير 

عملية التعلم المستمر تو د حا ة لبناد اتصتاالت والحفتاظ علي تات و ن الحداثتة متن حصتوت الفترد علتي 

فتتة د يقتتة ومحدثتتة حا تتتمرار حمثاحتتة ال تتدف الرئيستتي ةن تتطة التتتعلم اإلتصتتاليةت وتعتتد القتتدر  علتتي معر

االرتباطات حين الملات والمفاهيم المخلتفة حمثاحة م ار  للتتعلم؛ نظتراً ةن الطالتب ي تارك كنقطتة التقتاد 

 .علي شبكة يحدث ل ا التعلم ككلت تعد القدر  علي التعلم  هم من محتوي التعلم

كما إن التحليالت اةكاديمية  تكون عنصراً   ا ياً في المستقبلت وهو ي مل  ميع اةن طة في  

تحليالت   تضيف  حيث  وإدارت ات  الموارد  وتخصيص  والبحوث  اإلدار   على  تؤثر  التي  العالي  التعليم 

وإدا القرار  تحسين صنع  من خالت  وذلك  التعليمت  منظومة  إلى  الضخمة  يمة  كبر  المواردت البيانات  ر  

المؤ سي   النمو  وتعليل  مبكر ت   مرحلة  في  المخاطر  تحديد  خالت  من  الطالب  نلاح  معدت  زياد  

والتحديات التي تعال  حفعالية من خالت البيانات ال فافة المتاحةت وتس يل اتخاذ ت وتحسين فعالية التعلم من  

ر اإلحداعي وحل الم كالت وغيرها من  خالت القياس الذاتي للمتعلمين والمعلمين في ضود م ارات التفكي

لدى   تعلم ا  المرغوب  المنتلة  العقل  عادات  في  غلب ا  تمثل  التي  والع رين  الحادي  القرن  م ارات 

 (Tulasi, 2013)الطالب 

)اةكلبيت   درا ة  حعض 2017و د  عت  وا تراح  الضخمة  البيانات  حمصطلح  التعريف  إلى   )

واةدوات   الب  المساعد الطرق  تحويل  عد   في  إلى  الدرا ة  وتوصلت  مضافةت  إلى  يمة  الضخمة  يانات 

غير  و يم  فرص  من  في ا  حما  مقارنة  محدود   زالت  ما  الضخمة  البيانات  من  الفائد   نتائ ت  هم ا  ن 

مستغلةت و ن تقنيات الحو بة السحاحية تعتبر من  هم الحلوت والطرق المفيد  في إيلاد مساحات تخلينية  

و  الضخمةت  البيانات  للبيانات  تحليل  في  عمات  المتخصصين  حا تقطاب  ال ركات  حقيا   الدرا ة  وصت 

 والكمية في  نواع البيانات التي يتم تحليل ا  التعليميةومواكبة النقلة الدورات التدريبية في ملات تكنولو يا  

( درا ة  والمنافعRamona, 2019وتناولت  والفرص  تحليل ات  و همية  الضخمةت  البيانات  التي    (  نواع 

من   تمكنت تقدم ا لل ركاتت و وضحت الدرا ة  ن البيانات الضخمة حققت ملايا تنافسية لل ركات التي  

من ال ركات مثل    لعدد  احتكار حلوت عملية لتبويب ا وتحليل محتواهات كما  ن ا  صبحت  حد مصادر الدخل  
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Google  تIBM  تOracle   االهتما حت ليع  الدرا ة  و وصت  من  بل  ت  الضخمة  البيانات  حا تخدا  

معاللة  في  المتخصصين  خبرات  من  واال تفاد   الدولي  التعاون  وتعليل  وت ليع  القراراتت  متخذي 

 وتحليل البيانات. 

الضخمة    البيانات  التعليم    Big Dataورغم  همية توظيف مدخل  تحسين وتطوير عمليات  في 

لمن   المدر ي؛ إال انه اليو د تصور مكتمل عن ا تخدامه في  والتعلم وحيئات التعلم القائمة عليه وتنفيذ ا

البيانات   مدخل  توظيف  حوت  درا ات  التو د  كما  نه  خاصةت  الثانوي  والتعليم  عامة  التعليم  مراحل 

الضخمة في تنمية القدرات العقلية والعمليات المعرفية  وعادات العقل المنت  في البيئة العرحية من و  ة 

 ومن هنا تبلورت الحا ة لدي الباحثين للقيا  حالبحث الحالي للوصوت إلي هذا التصور. نظر المعلمينت 

 مشكلة البحث وصياغتها :

 تتضح م كلة البحث من خالت عد  مصادر كانت  هم ا 

 أوالً: الدراسات والبحوث السابقة:

اال تنمية  وت لع  العلميت  المحتوى  تدعم  من لية  عد   دوات  الحالية  الدرا ة   تعدادات طرحت 

ال امة التي من شأن ا المساعد  على تغيير العادات العقلية المستخدمة من  بل المعلمينت وا تبدال ا حعادات 

 وتساعد  كثر فاعلية وإنتا يةت حاإلضافة إلى ضرور  تعليل العادات العقلية التي تكبح  ماح االندفاعيةت  

الدرا ة م رو آفا ه. كما تصف  واتساع  العقل  تفتح  المعلمين من خالت على  لتدريب  الثالث  السنوات  ع 

الحا ب اآللي لممار ة حعض الخبراتت وذلك حإشراك المعلم في حرنام  غير تقليدي يتم من خالله ا تراح  

التعرف على كيفية   ثم  المتعلمينت  نفوس  الالزمة ال تدما  ا وتنميت ا في  اة اليب والطرق والن اطات 

العقلية عل الكفيلة حلود   تطبيا هذه العادات  التعليمات  التعليمت ووضع  ى المستويات المختلفة في مراحل 

 .التنفيذت وكيفية  ياس نواتل ا التعليمية

كما تو د عدد من الدرا ات والبحوث التي حاولت الك فت عن و ود  صور في عادات العقل 

ليباج  درا ة  ومن ا  تنميت ا  في  التكنولو يا  ودور  المختلفةت  التعليمية  المراحل  في  المتعلمين  لدى  المنت  

الع (Lepage & Robinson, 2015) ورحنسون حتنمية  وعال ته  الكمبيوتر  تداوت  ةثر  ادات  حدرا ة 

اال تماع   والمثاحر ت  التأمل  عادات  على  الدرا ة  و د  كدت  الفعاتت  المعلم  لتعلمي  المصاحبة  العقلية 

العقالنيت السعي من   ل الد ةت فضالً عن تنمية اإل تراتيليات الذهنية والمن لية التي من شأن ا مساعد  

حدرا ة عادات العقل في   (Hayes, et al, 2015هايلر وآخرون)   المعلمين على الف م والتعلمت و د  امت 

مختبر العلو  لبناد عادات عقلية فعالة وآمنة في المختبر تساعد في الحد من مخاطر الحوادث. و د هدفت  

و عل ا   العقلية  العادات  لممار ة  الداعمة  اة واد  وت يئة  العلو ت  لمختبرات  اآلمن  اإلعداد  إلى  الدرا ة 

نتباه واالهتما . كما  كدت الدرا ة على  همية إ امة المختبرات العلمية  مراً مركليًا لبناد ملتمع حسن اال 

اآلمنة وإ امة المؤتمراتت وورش العملت ومن ثم ممار ة العادات العقلية كمف و  ديناميكي لطا ات  احلة 

 .للتعديل يمكن غر  ا وتنميت ا حا تمرار طوات حيا  الفرد 

ل وثقافة الصف الدرا ي في ظل حرنام  ال رائح  (عادات العقAdams, 2006)آداملو د ححثت  

والتقديم وم اركة   power point اإللكترونية للتواصل  ت وطرح المعلومات الذي  صبح طريقة مفضلة 

من  العقلية  العادات  ا تخدا   اإللكترونية  ال رائح  وتدعم  حا تخدام ا  الخاصة  والتضمينات  التساؤالتت 
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والم المعرفي  اة لوب  ا تخدا   والنا د خالت  اإلحداعي  للتفكير  العليا  الم ارات  من  كل  لنمو  ن لي 

 .واال تداللي

للطالب   توصلت و د   تقديم ا  وكيفية  معينةت  حطرق  المعرفة  ت كيل  إعاد   إلى ضرور   الدرا ة 

داخل الفصوت الدرا ية ححيث يصبح اةمر عاد    ا ية مستخدمة من  بل المعلم حما يتفا مع طبيعة هذه 

 .عرفية نفس االو يلة الم

درا ة ا ت دفت غرس  (Steinkuhler & Duncan, 2008و د   رت  تنكيوهلر وديونكان )

للكتب والمختبرات   المدر ية لكل من الطالب والمعلمين كبدائل  المناه  والحيا   العلم في صميم  عادات 

ة والتدريب على التنوع  و د  كدت الدرا ة على فاعلية اةلعاب في ت ليع وتنمية العادات العقليت  العلمية

الذاتي  الن اط  من خالت  اةن طة  في  والتنوع  الوضوح  من  مليد  على  والتأكيد  واإل احاتت  اةفكار  في 

دليالً  الدرا ة  حتنظيم  فكاره ومعلوماتهت و د  دمت  حقدر االهتما   للطالب مع وصوله لإل احة الصحيحة 

وتنمية ت ليع  في  اةلعاب  فاعلية  مد   يوضح  ححث   تلريبيًا  عند  وحخاصة  والفعالةت  المنتلة  العاد  

 .اال تعدادات والعادات العلمية للعقل

 ثانياً: خبرة الباحثان الشخصية:

الحظت احد الباحثين من خالت عمل ا مساعد  إدارية في مكتب اإلشراف  سم التو ية واإلرشاد 

تخصصات المختلفة من  ن الطالبات  التاحع إلدار  التعليم حمحافظة حي ة شكوى الكثير من المعلمات في ال

يحفظن المصطلحاتت  والمفاهيم العلمية دون ف م  و ا تيعابت ويفتقرن إلى ا تخدا  العادات العقلية في 

مختلف الن اطات التعليمية ت لذلك  فقد اتضح للباحثة  همية القيا  حإ راد هذا البحث للو وف على در ة  

المنت العقل  عادات  الطالبات  العادات  كتساب   تضمين  للمناه  على ضرور   المخططون   ت وحيث  كد 

العقلية في المناه  الدرا ية المختلفة, ةن العادات العقلية ليست امتالك المعلوماتت حل هي معرفة كيفية  

وليس   المعرفةت  إنتاج  إلى  المتعلم  يقود  الذكية  السلوكيات  من  نم   ف ي  وا تخدام ا  يضاً  علي ا  العمل 

والنقد ا تذكارها   العليا  التفكير  لم ارات  الطالبات  امتالك  حيث  ن  نم   احا,  على  إنتا  ا  إعاد    و 

والتحليل تمكن م من   تخدا  البيانات الضخمة حأنواع ا واشكال ا في انتاج معارف  ديد  وحل الم كالت 

ال المرحلة  وحيث  ن  للطالبات,  التعليمي  المستوى  ارتقاد  في  يس م  مما  إحداعية  تتطلب حطرق  ثانوية 

م ارات التفكبر العليا والوعي حمستلدات االنفلار المعرفي, و بل التعامل مع ا كان من اةهمية تناول ا  

العقلية  العادات  ا تخدا   إلى  يفتقرن  الطالبات  على  ن  يؤكد  التعليمي  الوا ع  كان  ولما  البحث,  هذا  في 

ر على اكتساب م ارات التفكير اإلحداعيت وكذلك المنتلة في مختلف اةن طة التعليمية والعملية مما يؤث

حطرق   المتعدد   و شكال ا  حأنواع ا  الضخمة  البيانات  حا تخدا   الم كالت  وحل  للمعرفه  الطالبات  انتاج 

 علمية تساهم في ارتقاد العملية التعليمية. 

البيانات  ومن ثم تم صياغة م كلة البحث في  نه "تو د حا ة إلي تصور مقترح لتوظيف مدخل  

 الضخمة لتنمية عادات العقل المنت  لدي طالبات المرحلة الثانوية من منظور معلمات ن" . 

 أسئلة البحث:

متدخل البيانتات وفي ضود صياغة م كلة البحث تم طرح  السؤات الرئيس  ما التصور المقترح لتوظيف  

 انوية حمحافظة حي ة؟لتنمية عادات العقل المنت  لدى طالبات المرحلة الث Big Dataالضخمة 

 وتفرع عنه   ئلة البحث 
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لتنميتة عتادات العقتل المنتت  لتدى طالبتات  Big Dataما در ة توظيف مدخل البيانتات الضتخمة  .1

 المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة؟

ما الصعوحات التي تحتوت دون توظيتف البيانتات الضتخمة فتي تنميتة عتادات العقتل لتدى طالبتات  .2

 الثانوية حمحافظة حي ة؟المرحلة 

لتنميتة  Big Dataما در ة اختالف ا تلاحات عينة البحث لوا ع توظيف مدخل البيانات الضخمة  .3

المؤهل العلمي و تنوات   عادات العقل المنت  لدى طالبات المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة حاختالف

 الخبر  والدورات التدريبية في ملات تكنولو يا التعليم؟

ور المقترح لتوظيف مدخل البيانات الضخمة في تنمية عتادات العقتل المنتت  لتدى طالبتات ما التص .4

 المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة؟

 أهداف البحث:

 ي دف البحث إلى 

لتنمية عتادات العقتل المنتت  لتدى  Big Dataالك ف عن در ة توظيف مدخل البيانات الضخمة  .1

 طالبات المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة.

تحديد الصعوحات التي تحوت دون توظيف البيانات الضخمة في تنمية عادات العقل لتدى طالبتات  .2

 المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة.

 Big Dataتحديد در ة اختالف ا تلاحات عينة البحث لوا ع توظيف متدخل البيانتات الضتخمة  .3

لتنمية عادات العقل المنت  لدى طالبات المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة حتاختالف المؤهتل العلمتي 

 و نوات الخبر  والدورات التدريبية في ملات تكنولو يا التعليم.

تقديم تصور مقترح لتوظيف مدخل البيانات الضخمة في تنمية عادات العقل المنتت  لتدى طالبتات  .4

 حمحافظة حي ة. المرحلة الثانوية

 أهمية البحث:

 أهمية نظرية: 

الضخمة   -1 البيانات  مدخل  ا تخدا   محورها  حدرا ة  كاديمية  الترحوية  العلمية  المكتبة  تلويد 

 وتأثيرها على عادات العقل المنت .

ممار ة  -2 وا ع  الضخمة  تبين  البيانات  التعليمية  مدخل  المناه   و  ة    في  المعلمات    نظرمن 

 الثانوية في محافظة حي ة حالمملكة العرحية السعودية. وم رفات المرحلة 

 أهمية تطبيقية: 

اال تفاد  من نتائ  الدرا ة في معرفة عادات العقل ال ائعة واة ل شيوعا لدى طالبات المرحلة  -1

 الثانويةت وتقديم حرام  ترحوية وححوث تلريبية لتحسن هذه العادات ومحاولة تنميت ا.  

إثراد المكتبة العرحية حمقاييس حعض عادات العقل لدى طالب المرحلة الثانوية؛ وذلك من خالت  -2

 داد هذه المقاييس والتحقا من خصائص ا السيكومترية. إع

من الممكن  ن تفيد هذه الدرا ة القائمين على تخطي  وتطوير المناه  وطرق التدريس حتضمين   -3

 عادات العقل في المحتوى الدرا يت وفي طرق التدريس لالرتقاد حالطالب. 
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القرار في اتخاذ الو ائل المساعد  التي    -4 تليد من ا تخدا    اليب و دوات  ن ا تساعد  صحاب 

 مدخل البيانات الضخمة في تحقيا إنتاج علمي مرغوب فيه. 

حأهم    -5 المختلفة  المراحل  في  التعليمية  المناه   تطوير  على  والقائمين  المتخصصين  تلويد 

 الصعوحات التي تحد من ممار ة مدخل البيانات الضخمة في تنمية عادات العقل المنت .  

والحلوت لموا  ة المعو ات التي تحد من ا تخدا  المعو ات وتطبيقات ا التعليمية    تقديم المقترحات  -6

 في ا تخدا  مدخل البيانات الضخمة وتأثيرها على عادات العقل المنت . 

 مصطلحات البحث:

 عادات العقل المنتج:

عتات ( عتادات العقتل حأن تا نمت  متن اةدادات الذكيتة لتلميتذ تقتوده إلتى  ف24ت  2018يعرف نوفتل)

 ."إنتا ية

إ رائياً   الباحثان  ممار ت ا  وتعرف ا  نتيلة  الفرد  يمتلك ا  التي  الذكيةت  السلوكيات  ملموعة  حأن ا 

الم كالت   موا  ة  عند  واختيار  فضل ا  تقييم  خالل ا  من  الفرد  يستطيع  والتي  ومتكررت  دائم  ح كل 

وتتمثل حعض عادات العقل   ود والصعوحات اليومية لتحقيا  فضل ا تلاحةت للوصوت إلى اةهداف المن 

  التي يستخدم ا في م ارات تنظيم الذاتت والتفكير النا دت والتفكير اإلحداعي

 البيانات الضخمة:

العالمي ماكينلي  مع د  عا    McKinsey Global Institute (MGI) عرف    2011في 

التقليدية من    الضخمةالبيانات   البيانات  تفوق حلم  و  در   دوات  واعد  التي  البيانات  حأن ا " ملموعة 

 Gartner كما عرفت ا شركة .(Ramona, 2019,41) " التقاطت وتخلينت وإدار  وتحليل تلك البيانات 

المعلومات حأن ا "  صوت معلوماتية كبير  الحلم وعالية السرعة والتنوعت تتطلب  شكاالً مبتكر  لمعاللة  

 .(Gamage , 2016,588) " من   ل تعليل رؤى ال ركات وتحسين عملية اتخاذ القرارات 

ويعرف ا الباحثان إ رائياً حأن البيانات الضخمة ت ير إلى نوع ضخم من البيانات متعدد  اةشكات 

تتطلالمقرود ) كبير   حيانات  وهي  متنوعة  مصادر  تنتل ا  والمرئيةت...الخ(  والمسموعةت  حرام   ت  ب 

اتخاذ  في  تساهم   , معينة  فتر  زمنية  في  وتحليل  وإدار   تحسين  ود    و واعد  شأن ا  من  التي  القرارات 

 العمليات التعليمية  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 والدرا ات يتناوت هذا الللد اةدحيات واإلطار النظري المتعلا حالبيانات الضخمة وا تخدام ا في التعليم  

 ث ذات الصلةت و ادت كما يلي  والبحو

 : Big Dataالمحور األول: البيانات الضخمة  

البيانات الر مية المتاحة عبر اة مار   القليلة الماضية طفر  كبير  في كمية  العالم في السنوات  ي  د 

حثور   الصناعية ومختلف  نوات التواصل من    ل  و نظمة متصلة حاإلنترنتت  شار إلي ا المختصون "  

البيانات الضخمة " وير ع هذا النمو السريع في إنتاج البيانات الضخمة إلى اال تخدا  المتصاعد السريع  

لو ائل اإلعال  الر مية من  بل ال ركات من   ةت واةفراد عبر و ائل التواصل اال تماعي من   ة  

  خرىت و صبحت البيانات مصدر  و  رئيسي ةي ملتمع  ائم على المعرفة.
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على   مقدرت ا  مدى  في  يتمثل  كبيًرا  تحديًّا  ضخمة  حيانات  تمتلك  التي  التعليمية  المؤ سات  وتوا ه 

م كلة   المثلى  صبحت  حالطريقة  من ا  واالنتفاع  وإدارت ا  البيانات  هذه  تخلين  إن  إذ  علي ا؛  السيطر  

إذا   مؤ سة  تنافسية ةي  ميل   تقد   المقاحل  في  الضخمة  البيانات  كما  ن  من ا  حقيقيةت  اال تفاد    حسنت 

 (. 7ت  2018وتحليل ا.)اةكلبي ت

 مفهوم البيانات الضخمة:  : أوالً 

الضخمة البيانات  مصطلح  من   Big Data ي ير  ينت   الذي  البياناتت  من  الكبير  الحلم  إلى 

والخدمات  لالتصاالتت  اليومي  واال تخدا   االلكترونيت  واال ت الك  التسوقت  مثل  متنوعةت  مصادر 

إلى البيانات    حاإلضافةعبر االنترنتت واة  ل  االلكترونيةت وحطا ات االئتمان والخصم البنكيةت  المباشر   

البيانات   م اريع  من  كللد  القانونيةت  و  وا بات ا  نتيلة  الحكومية  الل ات  السلطات  و  تن رها  التي 

 (. 1ت ص 2018المفتوحة كما يوضح ا ال كل التالي)اليحيائية ت

 
 كبير للبيانات الضخمة( الحجم ال1شكل )

والتنوعت   Gartner كما عرفت ا شركة السرعة  الحلمت وعالية  كبير   معلوماتية  حأن ا "  صوت 

 تتطلب  شكاالً مبتكر  لمعاللة المعلومات من   ل تعليل رؤى ال ركاتت وتحسين عملية اتخاذ القرارات 

 (Gamage,2016). 

البيانات الضخمة ت ير إلى نوع ضخم من البيانات متعدد  اةشكات ويعرف ا الباحثان إ رائياً حأن  

حرام   المقرود ) تتطلب  كبير   حيانات  وهي  متنوعة  مصادر  تنتل ا  والمرئيةت...الخ(  والمسموعةت  ت 

اتخاذ  في  تساهم   , معينة  فتر  زمنية  في  وتحليل  وإدار   تحسين  ود    و واعد  شأن ا  من  التي  القرارات 

 ية  العمليات التعليم

 :ثانياً: خصائص البيانات الضخمة

( للبيانات  إلى ثالث خصائص رئيسة  البيانات الضخمة  تعريفات مصطلح  تمثلت Vs3 شارت   )

في الحلمت والسرعةت والتنوعت ومع مرور الو ت  ضاف حعض العلماد والباحثين ملموعة من السمات 

( ليبلغ عددها خمس  مات  الساحقة  السمات  المصدا ية  Vs5إلى  إذ  ضيفت خاصيتا  في حين والقيمة(  ت 

( اآلخر  بع  مات  البعض  من  Vs7عدها  العديد  ا تخلصت  و د  والتعقيدت  التباين  خاصيتي  حإضافة   )

حين ات و د تمثلت فيما يلي  )السالميت  إن ا مرتبطة فيما  القوت  ت 2018الدرا ات خصائص   ا ية يمكن 

 (  14-13ت2018)عبدهللات (6-5ت 2018(؛)حادي  وها  وآخرونت2-3

  variety: متعدد  اةنواع -                           volume: كبير  الحلم •
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  velocity:  ريعة النمو -           veracity: متعدد  اللود  والمصدا ية •

  : variability ذات  يمة متغير  -ذات  يمة                                           •

  (visualization): المظاهرمتعدد   •

 ويلخص الباحثان خصائص البيانات الضخمة في التعليم فيما يلي:

التكلفة المنخفضة  و الملانية  انخفاض التكلفةت حل وفي كثير من اةحيان ملانيةت كما  نه ال تو تد  .1

 المتعلمين.تكلفة مطلوحة لتر ية وتحسين خصائص اة  ل  المادية والتطبيقات من  ِبل 

م اركة التطبيقات  م اركة العمل حالتطبيقات حين المتعلمتين فتي و تت واحتدت حيتث يمكتن العمتل  .2

 على مستند واحد في نفس الو ت من  بل عدد من المتعلمين.

  ولة الوصوت  كسر اللمود في العال تة حتين المتتعلم وحا تبه ال خصتي حيتث يستتطيع المتتعلم  .3

المحفوظة عبر البيانات الخاصة حه خالت  ي   از آخر غير   ازه   الوصوت إلى معلوماته ووثائقه

 ال خصي.

 لة المتطلبات التقنية  ال تتطلب ترخيصات وتحديثات  ديد  للبرام  التي يتم ا تخدام ا؛ حيث تقع  .4

  كل متطلبات التحديث والترخيصات على المؤ سة المسئولة عن تخلين البيانات الضخمة.

 البيانات الضخمة في المؤسسات التعليمية:ثالثاً: تطبيق 

)رشوانت   مثل  العرحية  الدرا ات  من  عدد  )اللمسىت  2018 شارت  واة نبية  2019(؛   )

)Pei, 2020مثل) خدمات ا  Marvin, 2014(؛  لتقديم  و نواع  نماذج  عد   الضخمة  للبيانات  الي  ن    )

 :ح ا كالتاليوتطبيقات ا للمؤ سات التعليمية وغير التعليميةت ويمكن توضي 

وهتو ال تكل Software-as-a Service (SaaS :)النوع األول: التطبيقات والبرمجياات كخدماة  ) ➢

اةكثر انت تاراًت وتستتخد  علتى نطتاق وا تع ضتمن البيانتات الضتخمةت ف تي ت تمل التطبيقتات التتي 

عد في حيئة يحتا  ا المستخد  مثل تطبيقات مايكرو وفتت وتطبيقات  و لت وحعض البرام  التي تسا

العملت والخدمات وت مل خدمات مثل البريد اإللكترونيت خريطة  و تلت الختدمات الخاصتة حبترام  

العمالد تبعا لتخصص العملت تمثل هذه الطبقتة نمتوذج حو تبة المنفعتة حيتث تكتون كتل التكنولو يتا 

اةصتتناف المو تود  فتي الستحاحة متاحتة كخدمتتة عبتر اإلنترنتتت وهتذا النتوع هتتو اةو تع متن حتين 

 (. Ahzam,et al, 2020, 496-499الثالثة)

يقتو  هتذا النتوع : Service (PaaS Platform-as-aالنوع الثاني: المنصة )الواجهة( كخدماة  )

حتوصيل حيئات التطوير كخدمةت ف ي خواد  افتراضية تمكن العمالد من ت غيل التطبيقتات المو تود ت 

 نظمة الت غيلت و   ل  الخاد ت  و توفير رصتيد حستاحيت  و  و تطوير  خرى  ديد  دون الحا ة إلى  

 دارت حا وحيةت حيث تختص هذه الطبقة حتحديث البرام  و دوات الت غيلت وتختص حتطتوير حترام  

متخصصة للعمل حرام  محا بية حرام  مبيعاتت كما تختص حت كيل البيئة االفتراضتية طبقتاً لطلبتات 

 Peiية كالفيس حتوكت ومحترك البحتث  و تل وختدمات المتؤتمرات)العمالدت وتقد  الوا  ات الخدم

Wang, 2020, 16-18.) 
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ويعمل هذا النوع علي تتوفير كتم : Data as a Service (DaaS)النوع الثالث: البيانات كخدمة :

هائل من البيانات الملانية وحأي صيغةت عند طلب ا متن  بتل المستتخد  فتي  ي و تتت ذلتك حاالعتمتاد 

 يا الحو بة  السحاحية التي حامكان ا تسليم البيانات للعديد من المستخدمين عند طلب تا فتي علي تكنولو

 نفس الو تت وفي  ماكن متفر ة. 

يقو  هذا النوع :  Service (IaaS Infrastructure-as-aالنوع الرابع: البنية التحتية كخدمة )

ه عند الطلتبت ويمكتن الوصتوت اليته متن حتوفير خاد  افتراضي  حعناوين إنترنت فريد ت والتخلين في

خالت وا  ة حرنام  تطبيقي للملودت و د صتممت عتاد  لليتاد   و ا تتبدات وظتائف مركتل البيانتات 

 Amazonحالكاملت توفر التكاليف من حيث الو ت والنفقتاتت مثتل ختدمات مو تع ووينتدوز اليتف ت

Web Services AWS  متازون  تكاي داريتف Windows Live SkyDrive ت وتعتمتد هتذه.

الطبقة علي تتوفير العتتاد )البنيتة التحتيتة(ت عتن طريتا ختاد  افتراضتيت وحتدال متن شتراد الختواد  

والتطبيقاتت والمساحات الخاصة حمركتل البيانتات يمكتن دفتع تكلفتة ا تتخدا  هتذه المصتادر كخدمتة 

ت Amazon Web Services AWS ت Windows Liveمستتقلة تمامتات مثتل ختدمات مو تع )

SkyDrive() Ahzam,et al, 2020, 496.) 

 رابعاً: عناصر البيانات الضخمة في المؤسسات التعليمية: 

( التي  ن Xu, S,et al, 2017, 77؛ 23ت 2018ت عبدهللا وال نتائيت Zhan,2017ي ير كل من )

 حيئة البيانات الضخمة تتكون من العناصر الرئيسة التالية 

المتمثلة في البرام  والتطبيقات والخدمات والتي يمكن ان   :Applicationsالتطبيقات السحابية   .1

يستخدمه الطالب والمعلمين للوصوت للبيئة وا تخدام ا للتفاعل الت تاركي متع محتوهتا ورادهتا. 

  (. Zhan,2017,15مما يخفف  عباد الصيانة والتطوير عن المستخد )

لتي تمكن كل متن نظتم الت تغيل المتعتدده والتطبيقتات معتا متن الت تغيل وا  المحاكاة االفتراضية: .2

حمعتتلت عتتن الل تتاز المضتتيف )الل تتاز المتتادي( وتستتمح هتتذه اال  تتل  االفتراضتتية للمتعلمتتين 

حم اركة التطبيقات والمصادر التعليمية في نفس الو تت حكفتاد  و ترعة فائقة)عبتدهللا وال نتائيت 

 (.23ت 2018

 Pythonوهتتى المنصتتة التتتي تستتتخدم ا الستتحاحة, مثتتل  ة التفاعاال(:منصااة التشاا)يل )واجهاا .3

Django , Java Google Web Toolkit .وتستاعد المتتعلم حالعمتل والتفاعتل  فتي  و تل

حسرعة وفاعلية مع التطبيقات كما تسمح للمتعلمين حالوصوت للتطبيقات ومصادر التتعلم وتختلين 

( حعض عناصتر 3د  الحا ة الي ا كما يوضح شكل )البيانات وان اد التطبيقات وحذف ا في حات ع

 (.Zhan,2017,15)تلك البيانات في المؤ سات 

او موحيتل  –ويقصد حته المستتخد  او المتتعلم التذي يستتخد  )حا تب   :Clientمستخدم السحابة   .4

  از لوحي( ونظا  الت غيل والمتصفح المستخد  فتي الوصتوت للبيئتة الستحاحيةت وهتو عتاد  متا 

يستخد  متصفحات الويتب  و اي متن حرمليتات وا  تة المستتخد  اآلختري للتدخوت التي البيئتةت 

ل و دوات للوصوت الي المعلومتات واإلتصتات حتالمتعلمينت حاإلضافة الي ما تقدمه البيئة من و ائ

 (Xu, S,et al, 2017, 77واتاحة العمل علي نفس التطبيا او المستند في ذات الو ت)
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. Infrastructure Asa Serviceكخدمة  تقد والتي  :Infrastructureالبنية التحتية للسحابة  .5

احة من الخواد  المتصتلة حاإلنترنتتت والتختلينت والمتمثلة في نوع الخدمة او البيئة الخاصة للسح

ووا  ة اإل تحدا  للتطبيقتات وحرتوكتوالت لترح  المتعلمتين داختل البيئتة االفتراضتية الستحاحية 

 ,Xu, S,et alوالتي يقد  من خالل ا الخدمات التعليمية للطتالب حستب احتيا تات م ومتطلبتات م)

2017, 77) 

وتتمثتل فتي الخدمتة البرمليتة المتاحتة للمتتعلم داختل : Software As a Serviceالخدمات:  .6

 (. Zhan,2017,15)البيئة السحاحية

حيث تتيح البيئة السحاحية للمتعلمين مساحة لتخلين البياناتت واةعمات والم ا    مساحة تخزينية: .7

 (. Zhan,2017, 16)التي  ا  حتنفيذها داخل السحاحة والوصوت إلي ا في  ي و ت عند احتيا  ا

 
 ( عناصر البيانات الضخمة في المؤسسات 3شكل )

 خامساً: مبادئ البيانات الضخمة:

تناولتتت عتتدد متتن اةدحيتتات والدرا تتات عتتددًا متتن المبتتادع اة ا تتية التتتي تعتمتتد علي تتا البيانتتات 

(  ويمكتن ايلازهتا Chua,2013,41؛  124ت  2018؛ يو تفت    313ت  2018)صالح وآخرونت  الضخمة

 الي وتلخيص ا حاللدوت الت

 ( مبادئ البيانات الضخمة 1جدول )

 اإليضاح  المبدأ

ال حا ة إلى  ن  

 تعرف 

 ال يتطلب من المستخد  معرفتة حكيفية  داد الخدمة.

  نظمة البنية التحتية 
ت مل الخواد ت ووحتدات التختلينت وال تبكات التتي يمكتن تو تيع نطا  تا 

 حسب طلب المستخد 

 الن ائيين حالسحاحة ومكونات البنية التحتيةترح  المستخدمين  IPشبكات 

الموارد  و المصادر  

 الم تركة 

ومتع  الم تركينتيلري م اركة الموارد حين مستخدمي الخدمات السحاحية  

 ذلك فإن خيارات تكوين الخدمة توفر إمكانية التخصيص.

 ا تخدا  عات  لأل  ل  المتوفر  االفتراضية 

 الموارد  و المصادر وفقاً للحا ةالتحكم في حلم  المرونة 

 البناد والن ر والتكوين والتبادت دون تدخل يدوي الت غيل اآللي 
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 اإليضاح  المبدأ

 الدفع فق  مقاحل اإل تحدا  ادفع حقدر ما تستخد  

 الوصوت للتطبيقات دون التقيد حلمان اومكان او نوعية اال  ل . اإلتاحة 

 تلبية إلحتيا ات تطوير الخدمات والتطبيقات حا تمر  الحداثة

 وا  ة النظا  
تعتمتتد وا  تتات النظتتا  علتتى ختتدمات الويتتب الخاصتتة حوا  تتات حرملتتة. 

 التطبيقات لتوفير إطار معياري للوصوت والدم  حين الخدمات السحاحية

 سادساً: البيانات الضخمة ودورها في تحسين عملية التعليم:

لقائمة على التفاعل حصور  متلايد  في ملات   دى إ تخدا   دوات التعلم عبر اإلنترنت والبرام  ا

التعليم إلى زياد  حلم البياناتت واختالف نوعية البيانات الكبير  التي يُمكن  مع ا من حيئات التعلمت ف نا  

حيئات   داخل  متعمقة  حيانات  نلد  كما  المتعلمينت  لدى  التعلم  وخبرات  المتعلمينت  عن  كبير   حيانات  نلد 

حوت   وحيانات  من  التعلمت  التعلم  عن  ن طة  ُمفصلة  وحيانات  التعلمت  حيئات  في  اال تماعية  التفاعالت 

حنسب   وعمق ا  نوعيت ا  في  البيانات  هذه  تختلف  كما  وغيرهات  فيديو  ومقاطع  وو ائ ت  نصوصت 

   .(2017متفاوتة)اللعيدت 

ويمكن اال تفاد  من تحليل هذه اةنواع من البيانات الضخمة في التعليمت لتوفير ملموعة ُمتنوعة  

من الفرص والخيارات ح دف تحسين تعلم الطالب من خالت التعلم التكيفيت  و التعليم القائم على الكفاد ت 

ة تراكمية الحتيا ات التعلمت مما ينت  عنه تعلم  فضل نتيلة لت خيص   رع و كثر تعمقاً في حيانات حقيقي

والتعاونت  المنظمت  التفكير  مثل  الم ارات  تقييم  ذلك  حما في  التعلمت  توا  ه  ثناد عملية  التي  المتاعب   و 

التدخالت  لتحديد  حاإلضافة  المعرفةت  وموضوع  لملات  وتقييم  صيل  عميات  في  ياق  الم اكل  وحل 

ا التكاليف  وخفض  الطالب  نلاح  لتحسين  البيئات  المست دفة  وا تخدا   والمؤ ساتت  للطالب  إل مالية 

البيانات  دوات  توفر هذه  السيا اتت ويمكن  ن  القرارات وتحديد  المعقد   في صنع  القائمة والمعلومات 

حديثة وفعالة لقياس  داد الطالب للم ا  التعليميةت ويمكن  ن تُساعد كذلك في تصميم حيئات تعلم تصميماً  

احتيا ا وفا   الفردية ُمخصصاً  الفعل  لردود  واضحاً  تحليالً  تعطي  ويمكن  ن  للطالبت  ُمحدد   ت 

 (. 2018واللماعية لملموعة من القضايا التعليمية وغيرها من المميلات)البارت 

 سابعاً: دوافع استخدام البيانات الضخمة في العملية التعليمية: 

التعليميتةت ومصتممي البيئتات التعليميتة تو د عدد من المبررات واة باب التي دفعت المؤ ستات  

االفتراضتتية لتوظيتتف تطبيقتتات البيانتتات الضتتخمة فتتي حيئتتات التتتعلم االفتراضتتية تر تتع إلتتى متتا يلتتي 

(Ammu&Irfanuddin, 2013, 613; Soltis, 2015,11   ) 

لم توفر عدداً من  دوات وتطبيقات التواصل والت ارك التي يمكن إدما  ا وتوظيف ا في حيئتات التتع .1

االفتراضية؛ للتغلب على م كالت التواصل والت ارك في تلك البيئات من خالت إتاحت ا كّماً كبيتراً 

 من التطبيقات والموارد الم تركة التي يستطيع كل  عضاد المؤ سة التعليمية ا تخدام ا.

ظيف ا فتي التغلب على عدد من الم كالت التي تحد من فاعلية تصميم حيئات التعلم اإللكترونيةت وتو .2

تحقيا اةهداف التعليميةت وتلويد المخرج التعليمي والتي من  هم ا ضعف البنتى التحتيتة الالزمتة 
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لتوظيف التعليم االفتراضي حالمؤ سات التعليميةت فضالً عن  صتور حعتض الختدمات والتطبيقتات 

 التي تقدم ا حعض  نظمة التعليم االفتراضية. 

اً تقنياً  كثر حرية على المتعلمت فأصبح حإمكان المتعلم البحتث ا تخدا  البيانات الضخمة فرض وا ع .3

عن الكثير من المصادر وعرض وم اركة الكثير من الملفات والتطبيقات متع زمالئته  و معلميتهت 

 ,Soltis, 2015وفي حعض اةحيان يكون لدى المتعلم نفس الصالحيات التتي يتمتتع ح تا المعلتم )

11.) 

لتصتميم وحنتاد حيئتات التتعلمت وذلتك متن ختالت تقتديم عتدد  متن التطبيقتات تقليل التكاليف الالزمتة   .4

الملانيةت وتقليل عدد اة  ل  الخاصة حالبنية التحتيةت وتتوفير عتدد العتاملين فتي صتيانة اة  تل  

 (.Ammu&Irfanuddin, 2013, 613والبرمليات في المؤ سة التعليمية)

بنيتتة التحتيتتة المطلوحتتة لت تتغيل تطبيقتتات التعلتتيم التمتلتتك غالبيتتة مؤ ستتات التعلتتيم المتتوارد وال .5

اإللكترونيت وشراد اإلصدارات الحديثة والتي تتطور ح كل  ريع  تداً؛ لتذلك فتإن ا تتخدا  تنقيتة 

البيانات الضخمةت وتوظيف تطبيقات ا في العملية التعليميتة يستاعد هتذه المؤ ستات علتى ا تتخدا  

 ((Soltis, 2015,11اإلصدارات الحديثة من اة  ل  والبرام 

مرونة البيانات الضخمة وتسخير تطبيقات ا وخدمت ا في خدمة اةهداف التعليمية في عد  ملتاالتت  .6

من ا تقديم المحاضرات  و الحصص الدرا ية عن حعدت ححيث تكون مرفوعة عبر تطبيقات السحاحة 

كيتتة اللوحيتتة  و االفتراضتتية )التتتي  تتد تكتتون علتتى شتتكل إلكترونتتيت  و تطبيتتا علتتى اة  تتل  الذ 

المتنقلة(ت ح تذا تكتون متتوفر  ومخلنتة لالطتالع علي تا وتصتفح ا حعيتداً عتن حتوا ل الو تتت  و 

 (Ammu&Irfanuddin, 2013, 614المكان)

 ,Chen, H,et al, 2015; Huda,et alوتدعم هذا التو ه عدد من الدرا ات من ا درا ة كل )

2018; Harper& Oltmann, 2018 إ التي  شارت  البيانات  (  وتطبيقات  توظيف  دوات  فاعلية  لى  

الضخمةت في تطوير تصميم حيئات التعلم في ضود احتيا ات المتعلم وتفضيالتهت كما  كدت على ضرور    

االفتراضية؛   التعلم  حيئات  البيانات الضخمة في تصميم وتطوير  التعليمية نحو ا تخدا   المؤ سات  تو ه 

ا الحو بة  تطبيقات  توظيف  ةن  المؤ سات  ذلك  على  إضافياً  عبئاً  مالية  و  تكلفة  الي كل  لحا وحية 

التعليميةت كما توفر البيانات الضخمة عدداً من  دوات التواصل والت ارك للمتعلمينت إضافة إلى خدمات 

 منصات العمل. 

 

 المحور الثاني عادات العقل:

كاديمي لدى الطالب في مراحل  تعد عادات العقل من المتغيرات الم مة التي ل ا عال ة حاةداد اة

اکساب   هو  اةهم  فإن  التعليميةت  العملية  في  م م  هدف  المعلومات  اكتساب  كان  وإذا  المختلفةت  التعليم 

الطالب حعض عادات العقل والعمل على تحسين ات من   ل تنمية م ارات التعلم الذاتي التي تعين الطالب 

لمعلم لن يكون هو اة است وعلى الطالب تطوير عادات م  على اكتساب  ي خبر  مستقبلية يحتا ون ات فا

 العقلية ليتعلموا حأنفس م. 
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)نوفلت   تكون  65ت  2018ويوضح  ةن  الحديثة  الترحية  دعو   المنطلا  ادت  هذا  من  ص(  نه 

اال تراتيليات   ا تعمات  على  الفرد  يعتاد  فينبغي  ن  والنو ت  وال رب  اةكل  عادات  مثل  العقل  عادات 

 ل  ن يؤدي  ي عمل من  عماله. العقلية  ب

ص(  نه لم يعد هدف التعليم إكساب المحتوى والم ارات فحسبت  117ت  2005وتوضح )محمدت  

وإنما توظيف هذا التعليمت وتنمية عادات العقل ححيث يتمكن الفرد من  ن يتعلم معتمداً على نفسه  يا كان 

 لتعلم مدى الحيا    مى  هداف الترحية. ما يريد معرفتهت في مراحل الحيا  المختلفة ح كل يلعل ا 

 أوالً: مفهوم عادات العقل:

( حأن ا تعني" تركيبة من الم ارات واالتلاهات والمعارف 152ت ص 2013ي ير )محي الدينت  

عندما  غيرهت  على  الفكري  السلوك  من  نم   تفضيل  على  الفرد  تساعد  التي  والميوت  الساحقة  والتلارب 

إليه   موكلة  م مة  على يؤدى  الحصوت  حياتية  و  راد  م كلة  وا  ته  مستمر   واد  حصور   وذلك 

 المعرفة".

)الوكيلت   خالت 19ت  2016وتعرف ا  من  الفرد  يكتسب ا  و دادات  لوكية  "م ارات  حأن ا  ص( 

التي ال  للم كالت  إيلاد حلوت  من  الفرد  يتمكن  لكي  العقلت  تنظيم عمل  على  تعمل  والمواظبةت  التكرار 

 نا ب ل ا" يعرف الحل الم

وحا تقراد التعريفات الساحقة يستخلص الباحثان   ن عادات العقل على الرغم من تعدد تعريفات ا  

من  هم ا   ن عادات العقل عبار  عن ملموعة من السلوكيات الذكية التي     إال  ن ا ت ير إلى عد   مورت 

ية عادات العقل والتدرب علي ا والعمل يمتلك ا الفرد نتيلة ممار ت ا ح كل دائم ومتكررت ويمكن للفرد تنم

إعمات   إلى  تدعو  العقل  فعادات  ل ات  والتصدي  م كالته  موا  ة  الفرد  يستطيع  وحتنميت ا  تحسين ات  على 

من   القصوى  اال تفاد   ولتحقيا  محيرت  مو ف  ما  و  الم كلة  الفرد  تعرض  عند  والتأمل  والبحث  الفكر 

ويختا يقيم  الفرد  ن  على  يلب  العقل  من عادات  اال تفاد   على  تؤكد  ف ي  لموا  ة م كالتهت  ر  فضل ا 

 الخبرات الساحقة من   ل تحقيا اةهداف المطلوحة. 

ممار ت ا   نتيلة  الفرد  يمتلك ا  التي  الذكيةت  السلوكيات  ملموعة  حأن ا  ا رائياً  الباحثان  ويعرف ا 

واختيار  فضل  تقييم  خالل ا  من  الفرد  يستطيع  والتي  ومتكررت  دائم  الم كالت  ح كل  موا  ة  عند  ا 

وتتمثل حعض عادات العقل   والصعوحات اليومية لتحقيا  فضل ا تلاحةت للوصوت إلى اةهداف المن ود .

 التي يستخدم ا في م ارات تنظيم الذاتت والتفكير النا دت والتفكير اإلحداعي 

 ثانياً: خصائص عادات العقل: 

 ( )Costa & Kallick, 2009, 17يصف  الذين  Costa & watts, 2008, 3(؛  اةشخاص   )

الخصائص على  العقل والتي تلعل من هؤالد اةشخاص مفكرين  كفاد حملموعة من  يظ رون عادات 

 النحو التالي  

   _ السياسة   االلتزام -   امكانية القدرة- الحساسية: -الفكرية اة ل إنتا اً.  - القيم:  -.الميل أو الرغبة-

العقل  عادات  يمتلك  الذي  الفرد  للباحثين  ن  يتضح  الساحقة  العقل  عادات  خصائص  وحا تقراد 

عندما يتعرض لم كلة مات نلد  يفاضل حين اةنماط والسلوكيات العقلية المخلنة عنده في حنيته المعرفيةت  

المنا بة لتطبيا    فيختار  فضل ا و نسب ا لموا  ة هذه الم كلةت ليس هذا فق  حل يتحين الو ت والفرصة

هذا السلوك عند موا  ة الم كلةت فنلده يتسم حالعقالنية في اتخاذ القرارات عند موا  ة هذه الم كالتت  
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هذا   من  ويعدت  يطور  نلده  حل  معين  عقلي  نم   و  لوك  عند  يتو ف  فال  حالمرونة  يتسم  ونلده  يضا 

  . السلوك لرفع مستواه لكي يتوافا مع ما يستلد من م كالت  ديد 

 ثالثاً: أنواع عادات العقل:

إلى   مما  دى  تناولت ا  التي  النظر  و  ات  حتعدد  وذلك  العقل  عادات  تصنيفات  وتعددت  تنوعت 

 ظ ور ملموعة من التصنيفات المختلفةت ومن  هم هذه التصنيفات ما يلي   

 ( لعادات العقل: Costa  &Kallickه. تصنيف )  

( عاد  للعقل تس م في  16إلى  ائمة تحتوي على )   (Costa & Kallick, 2008: 15-85)أشار  

حلوت   ل ا  تكون  ال  م کالت  تصادف م  عندما  اةذكياد  الناس  يفعله  لما  خصائص  تعتبر  والتي  التفكير 

ظاهر  حصور  فوريةت ومن الضروري التنويه إلى  ن هذه القائمة ليست ن ائية حل  احلة لللياد  في ضود  

 نتائ  البحوث العلمية. 

) واعتمد  تصنيف  على  الباحثان   هذا  Costa    &Kallick,    2009ت  يعد  إذ  العقلت  لعادات   )

)نوفلت   إليه  كما  شار  حسينت  (  ص 82ت  2018التصنيف  )  ماد  ..  20ص ت  2012و  من  كثر ( 

التصنيفات إ ناعاً في شرح و تفسير وتطبيا عادات العقل وذلك العتماده على نتائ  درا ات ححثية حديثة  

ال الدماغ  لمار زانو ) عن  التعلم  (ت كما  نه ي تمل على معظم عناصر  Marzanoب ريت و نموذج  حعاد 

مدى   المستمر  والتعلم  اإلحداع  تنمية  يدعم  عقلياً  ديداًت  منظوراً  يعد  كما  العقلت  لعادات  اةخرى  الرؤى 

يقد  تو ه إل راد مليدا الحيا ت كما يقد  رؤية متغير  للذكادت حيث يدعم نظرية الذكادات المتعدد ت كما  

(  ن القائمة التي  عداها لعادات العقل Costa & Kallick, 2003: 1من البحوث المستقبليةت حيث يذكر)

 ليست ن ائية و احلة لللياد . 

 و د اعتمدت الباحثان على هذا التصنيف لعد    باب من  هم ا  

 دات العقل المنتلة المنا يبة للعينة.الوضوح وال مولية  يعني  ن ا  احلة للتحديد وت مل كافة عا

   ولة تطبيقه على الطالب في المراحل الدرا ية المختلفة.   .1

 يتيح التصنيف إمكانية التدرب على هذه العادات من خالت البرام  المختلفة.   .2

 القاحلية للتعديل   احلية هذا التصنيف للنمو والتطور وإدخات التعديالت عليه.  .3

يم ما  با  للباحثة عرض تصنيف) وحناد على  التاليت Costa,    2009ت  13-9كن  النحو  ( على 

 فيما يلي،  وصف عادات العقل وفقا لتصنيف  

ومواصلة    :المثابرة -1 حس ولةت  اال تسال   دون  اكتمال ا  لحين  للفرد  الموكلة  حالم مة  االلتلا   وتعني 

اال  من  عدد  وامتالك  حل ات  طرق  وتطوير  الم كلةت  حل  على  واإلصرار  البديلة  العملت   تراتيليات 

وما   يبد ت  كيف  معرفة  وتتضمن  من ليةت  حطريقة  الم كالت  تحليل  على  والقدر   الم كالتت  لحل 

 الخطوات الوا ب  داؤها؟ وما المعلومات التي يتو ب توليدها؟ 

(  نه عندما يقترب الطالب من م كلة ما يأتي م   Costa    &Kallick,    2008,ص   15وي ير ) 

حاإلحباط ولذلك يلب  تنلح  صيبوا  لم  فإن  حأن هناك ا تراتيلية واحد  فق  هي اةفضلت  إدراكي  خطأ 
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على المعلمين تعويد الطالب على ا تخدا  طرق متعدد  إليلاد الحلوت فإن لم تنلح الخطة ) ( يلرحون  

 حل.الخطة )ب( وهكذا حتى الوصوت لل

وتعني  در  الفرد على التأني والتفكير واإلصغاد للتعليمات وف م التو  ات   التحكم في التهور، -٢ 

( "هي التفكير  بل الفعل"  ما    Costa    &Kallick,    2003ص ت96 بل  ن يبد  حالم مةت ويعرف ا )

( فيري  ن اةفراد الذين يتسمون حعد  الت ور حأن م يفكرون في اةشياد التي 314ت ص 2011)مازنت  

والتفكير  بل   التأني  يعني  الت ور  في  فالتحكم  اةمور  وتقييم  والنتائ   العوا ب  ودرا ة  فعل ا  يريدون 

عن   والمعلومات  البيانات  و مع  زواياهت  من  ميع  الموضوع  ودرا ة  الم كالت  حل  على  اإل دا  

ا وتطوير  طبيعة  البدائلت  عن  البحث  في  التمعن  لحين  اةحكا   إصدار  في  التسرع  وعد   لم مة 

 ا تراتيليات حديلة لحل الم كلة. 

ت هي  در  الفرد على اال تماع لو  ة نظر اآلخر واإلنصات إليه  اإلص)اء مع الفهم والتعاطف  -٣

در  الفرد على اإلصغاد (  ن    Costa    &Kallick,  2003ص ت 79واحترا   رائه و فكارهت ويري )

إلى شخص آخر والتعاطف مع و  ة نظره ومحاولة ف م ا تمثل إحدى  على  شكات السلوك الذكيت حل 

تتعدي هذه العاد   در  الفرد على حسن اال تماع إلى  در  الفرد على إعاد  مفاهيم وم كالت وآراد 

على و درته  وتفسيرهات  لتوضيح ا  معان  ح فافية وإضافة  حين    اآلخرين  التي  المعاني  وتحليل  درا ة 

 السطور.

(  نه حاإلمكان ممار ة اإلصغاد من خالت عد    Costa    &Kallick,    2003ص ت81ويری )

ويطيل اال تماع ويفكر فيما يستمع له.ت القدر  على ف م  حعاد و فكار اآلخرين.    طرق وا تراتيليات من ات

والم اعر التي يصدرها اآلخرون. و طلب إعاد  صياغة ما  اله طالب و ف م اةدادات الداللية والتعبيرية  

 مات  بل إضافة شيد آخر إلى ما  يلت  و  بل عرض المالحظات واال تنتا ات. 

التفكير: -1 المتعدد     مرونة  النظر  وو  ات  وحلوت  وخيارات  حبدائل  التفكير  على  الفرد  هي  در  

للتك  و احلية  الحديث  في  الفردت  والمختلفةت مع طال ة  ل ا  يتعرض  التي  المختلفة  الموا ف  يف مع 

حل   عند  كثير   حدائل  وطرح  مبدعت  وخيات  حرؤية  ديد ت  القديمة  اةفكار  إلى  النظر  تعني  كما 

على   القائم  التغيير  على  العقل  وانفتاح  للمعلوماتت  متعدد   مصادر  مع  والتعامل  واحد ت  م كلة 

وإمكانية حيانات  ديد ت  إضافيةت  و  من    معلومات  يستلد  ما  حسب  آلخر  مو ف  من  التنقل 

 معلوماتت ومن خصائص هذه العاد     

 تطوير اةطر الذهنية القديمة اللامد .  •

 الدخوت والتنقل ححيوية وحرية ضمن اةطر الذهنية المختلفة.   •

  راد  البيانات  راد  متعدد  ومن و  ات نظر مختلفة.    •

 فكار المختلفة. القدر  الفائقة في السيطر  على الذهن واة  •

 التالعب حالبدائل والتحرك ضمن ا ححرية عقلية.  •
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التفكير:   -2 في  ثم  التفكير  اللمن  من  فتر   الذهن  في  علي ا  والمحافظة  عمل  خطة  تطوير  وتعني 

التأمل في ات والقدر  على تقييم كفاد  خطته وشرح خطوات تفكيره و درته  يضا على تقييم مدى  

 رد واعية لخطواته وا تراتيلياته  ثناد عملية حل الم كالت.  إنتا ية تفكيرهت و ن يكون الف

 ومن خصائص هذه العادة:

 التخطي  اال تراتيلياتنا الذهنية وتنفيذها.   •

 المرا بة والتتبع لملريات التفكير وفا القنوات الحسية المختلفة.   •

 التحدث عما يدور في الذهن حد ة حينما يقو  حأداد م مة.  •

 تراتيليات والعمليات الذهنية.  تقييم الخط  واال   •

  هي  در  الفرد على العمل المتواصل ححرفية وإتقانت وتفحص المعلومات للتأكد  الكفاح من أجل الدقة -6

لتفحص  الكافي  الو ت  و خذ  إنلازهت  تم  ما  وتفحص  ومرا عة  الم ا   متطلبات  ومرا عة  صحت ات  من 

التي ينبغي االلتلا  ح ات ويعي  صحاب هذه العاد  اللود   منتلات م والتأكد من  ن العمل يتفا مع المعايير  

 في الملات الذي يعملون فيه. السائد 

المشكالت  -7  وطرح  ما  التساؤل  حين  القائمة  الفلوات  تمأل  شأن ا  ن  من  طرح   ئلة  معرفة  وتعني    

يعرفت وما ال يعرفت و در  الفرد توليد عدد من البدائل لحل الم كالت عندما تحدثت  و عندما تعرض 

 عليه من خالت الحصوت على معلومات من مصادر متعدد ت والقدر  على اتخاذ القرار. 

  وهي  در  الفرد على ا تخالص المعنى من تلرحة مات على أوضاع جديدةتطبيق المعارف السابقة    -8

الماضي   إلى  حالر وع  وذلك  مختلفتينت  فكرتين  حين  الرح   من خالت  على وضع  ديد  تطبيق ا  ثم  ومن 

نقل   على  الفرد  يضا  و در   اللديد ت  والمعلومات  المعرفية  حنيت م  في  المخلنة  المعلومات  حين  والرح  

 نه يلب على المعلم  (  29ت ص 2012يف ا في  ميع مناحي الحيا ت وت ير )  ماد حسينت  الم ار  وتوظ 

دم   خالت  من  معرفي  ديد  هيكل  وحناد  اللديدت  التعلم  وتلسيد  لدعم  كافية  و تا  التالميذ  يعطي   ن 

 المعلومات الساحقة مع المعلومات اللديد . 

هي  در  الفرد على توصيل المعلومات إلى اآلخرت حد ة ووضوحت    التفكير والتواصل بوضوح ودقة:  -9 

واللغة و  ان لعملة  التفكير  النفس  ن  دائما في علم  يقولون  ال ف يت  الكتاحي  و  حالتعبير  ذلك   واد كان 

اللغة الغامضة تدت على  تفكير  ليم وواضحت  ما  واحد  ال ينفصالنت واللغة الواضحة الد يقة تدت على 

م   )تفكير  رآه  ما  وهذا  ومضطربت  ت 81وش  يري  ن  Costa    &Kallick,    2003ص  حيث  (ت 

المفكرين النا دين يتصفون حقدرت م على ا تخدا  مصطلحات محدد ت واالحتعاد عن اإلفراط في التعميمت  

 ويستعملون لغة د يقة ومصطلحات وتعبيرات محدد . 

الحواس  -10 جميع  باستخدام  البيانات  علىجمع  القدر   هي  الحواس       خالت  من  المعلومات   مع 

المختلفةت حيث يدرك اةفراد اةذكيادت  ن  ميع المعلومات تدخل الدماغ من خالت مداخل حسيةت وعندما  

يمتلك اةفراد هذه العاد ت فإن م يستخدمون كل حوا  م من   ل الوصوت إلى حل الم كلةت ف م يسعون  
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و اإلمساكت  فيريدون  الحواست  ت غيل  ميع  واةحداث؛ إلى  اةشياد  وتلرحة  وال مت  والتذوقت  اللمست 

 ح دف تحقيا الف مت فكلما زاد عدد الحواس العاملة ازداد التعلم.

ت وتعني تصور حلوت للم كالت حطريقة مختلفة حفحص اإلمكانات البديلة  اإلبداع والتصور واالبتكار  -11

من   حأ لوحه  االرتقاد  على  الفرد  وهي  در   زوايات  عد   والتفاصيل  من  الطال ة  من  مليدا  تحقيا   ل 

البديلةت  واللد  والبساطة والحرفية من خالت تصور نفسه في  دوار مختلفة تمكنه من فحص اإلمكانات 

توليد منتلات وحلوت و  اليب  (  88ت ص 2018وي ير )نوفلت   الطا ة على  لدي م  إلى  ن معظم اةفراد 

الفرص   ل م  إذا ما هيئت  المبدعين  ن م   ديد  وذكية وحارعة  الطا اتت ومن طبيعة اةفراد  تلك  لتطوير 

 يحاولون تصور حلوت للم كالت حطريقة مختلفة متفحصين اإلمكانيات البديلة من زوايا عد . 

وتعني القدر  على اال تمتاع ححل الم كالت والموا ف   االستجابة بدهشة ورهبة )حب االستطالع(:  -12

إلح ا ت واالحت اج عند حل الم كالت والسعي وراد المعضالت التي  د والتلارب التي يكتنف ا الغموض وا

الذين  التالميذ  إن  واإلتقانت  والتقصيت  التعلمت  تلاه  والمحبة  حالحماست  وال عور  اآلخرينت  لدى  تكون 

ت كيالته  ويتأملون في  العالم من حول م  والتواصل مع  كبير لال تطالع  لدي م حب  العاد ت  يمتلكون هذه 

الدالة علي ا " ال تذكر لي اللواب !   تطيع  ن  هتدي إليه وحدي.......   تمتع المده ة ت ومن اة وات 

 حمعرفة ....ت  يكون ممتعة لو  ن .... ".

الم)امرة(:  -13  )روح  مسئولة  مخاطر  على  و فكار  ديد    اإلقدام  تلريب   اليب  على  القدر   وتعني 

ر فرضية  ديد  حتى لو كان ال ك حيال ا وا تغالت الفرص واكت اف و ائ  فنية حسبب التلريبت واختبا

إلى  ن  (  ص 212ت  2013لموا  ة التحدي الذي تفرضه عملية حل الم كالتت وت ير )وضحي العتيبيت  

اةفراد الذين لدي م هذه العاد ت عندهم دافع  وي تصعب السيطر  عليه يدعو إلى االنطالق إلى ما وراد 

 ه ملبر على وضع نفسه في موا ف ال يعرف نتائل ا. الحدودت ويبدو ال خص وكأن 

الدعابة:  -14  لالهتما     إيجاد  ومثير  و صيل  منا ب  مو ع  من  اةوضاع  إدراك  على  القدر   وهي 

التطاحا   عد   حاالت  من  التعلم  خالت  من  والضحك  والمتعة  والسرور  اآلخرين  دعاحات  وا تحسان 

)نوفلت   وي ير  والثغراتت  اإلحداعيةت (  ص 89ت  2018والمفار ات  للعملية  الطا ة  تحرر  الدعاحة  إلى  ن 

ملا  م   تقلب  من  الرغم  على  العاد ت  هذه  لدي م  الذين  واةفراد  المستوىت  عالية  التفكير  م ارات  وتثير 

العقلي السريع تراهم ينتع ون عند العثور على حاالت من عد  التطاحات وعثورهم على ثغراتت و درت م  

 ومن  نفس م. على الضحك من الموا فت  

وتعني القدر  على العملت والتواصل مع اآلخرين في ملموعاتت وتبرير اةفكار    التفكير التبادلي:  -15

وي ير   نا دت  صديا  من  الرا عة  التغذية  وتقبل  اآلخرينت  حلوت  ا تراتيليات  صالحية  مدى  واختبار 

  وي حكثير فكرية ومادية من  ي  إلى  ن اةفراد المتعاونون يدركون  ن م  وية  (  89ص ت  2018)نوفلت  

البناد   تسكي"  "فيلو  ما   ماه  إلى  اةفراد  هؤالد  يعمد  العمل  ضغ   يلداد  وعندما  لوحدهت  يحيا  فرد 

اال تماعي للمعرفة" فتلداد حا ت م إلى العمل اللماعيت وحالذات عندما يركلون على عمليات التحليل  

رغبت م في ف م كيف يفكر اآلخرينت ويقدمون تفسيرات   والتركيب والتقييمت وتكون لغت م  كبر دليل على

 وفرضيات ويبنون  فكارهم فوق  فكار اةخرين. 

المستمر:-16 للتعلم  الدائم  المقرونة    االستعداد  الثقة  لديه  ويكون  المستمر  التعلم  الفرد على  وتعني  در  

التساؤالت  لطرح  دائمة  يميلون  اةذكياد  اةشخاص  ويري  ن  اال تطالعت  على  ححب  يحصلوا  حتى  ؛ 



(2021العدد التاسع )سبتمبر  

 الجزء الثاني 

 " "العلوم التربوية  

 

  

 

 

 

       
 العلوم التربوية –الثاني الجزء التاسع العدد                                                 2021 -مجلة بحوث   330

 

 

 

التغذية الرا عةت ويدركون تماما  ن الخبر  ليست معرفة كل شيد حل معرفة مستوى العمل التالي واةكثر  

 تعقيد . 

وتصنيفات  ومسميات  مفاهيم  في  االختالف  ورغم  الباحثان  نه  تستخلص  يمكن  ن  ومما  با 

ومتقا  القوائموإعداد   مت اح ة  إال  ن ا  العقل؛  حعادات  فلميع ا الخاصة  كبيرت  حد  إلى  مضمون ا  في  رحة 

حب اال تطالعت والمرونة في التفكيرت والمثاحر ت واحترا  اإلنسانت وإيقاظ العقل وتفعيل  دراته   إلىي ير 

وتخصصات   ملاالت  في  والعلماد  المفكرين  من  بل  العقل  حعادات  كبير  اهتما   هناك  كما  ن  وطا اتهت 

ية العالمية  صبحت تولي اهتماما كبير  حعادات العقل ودمل ا ضمن  مختلفةت لذلك فإن المؤ سات الترحو 

 المناه  الدرا ية.

يتضح    ) للباحثة  كما  وضوحة    Costa    &kallick,    2009 ن  نموذج  النماذج  من  كثر   )

وشموليةت العتماده على كثير من نتائ  اةححاث التي   ريت في ملات علم النفس وتخصصات  خرىت  

م و د  ن  )ولذلك  تصنيف  على  اعتمدت  العقل  عادات  ا ت دفت  التي  البحوث  ,   2009ت   8-13عظم 

Costa  تصنيف التنويه  ن  يلب  كما  ححث ات  في  التصنيف  هذا  العتماده  ودفع ا  الباحثان  شلع  مما   )

(2009    ,Costa    &Kallick  لللياد هي  احلة  حل  ن ائية  ليست  ح ا  الخاصة  والقائمة  العقل  لعادات   )

في   يتضح  همية  والتطوير  كما  التصنيفت  هذا  يميل  ما  وهذا  المستلد   العلمية  البحوث  نتائ   ضود 

( لعادات العقلت مما دفع الباحثان الختيار  رحع عادات عقلية من Costa    &Kallick,    2009تصنيف) 

هذا التصنيف وهي )المثاحر ت ومرونة التفكيرت والتساؤت وطرح الم کالت والتحكم في الت ور( وي دف 

 ذا البحث لتحسين هذه العادات لدى الطالب. ه

 رابعاً: أهمية تنمية عادات العقل: 

) عيدت   من  كل  كما  وردها  العقل  عادات  تنمية  تلخيص  همية  ؛  231ت  2012يمكن  )عبيد ت ( 

 كما يلي   (  59ت 2013و )محي الدينت ( 220ت  2011؛ )عبد الوهابت والوليلیت ( 18ت 2011

السلوكيات الذكية عند حناد المعرفة ومن ثم تؤدي إلى ف م  فضل حصور   كثر  تساعد على تنمية   -1

 عمقاً. 

 تلمع عادات العقل حين م ارات التفكير وإدار  دافعية الطالب.   -2

إكساب الطالب القدر  على ملج  درات التفكير النا دت واإلحداعي والتنظيم للوصوت إلى  فضل   -3

  داد. 

قل في التعلمت وتدعو الطالب إلى تحري الد ة في  مع البيانات  تساعد على ا تخدا  الحواس والع -4

 والمثاحر  والكفاح في البحث. 

إضفاد  و من المتعة على التعلمت حيث تعطي لكل طالب الفرصة ليفكر حطريقته الخاصة م ما   -5

 كانت غريبة وغير مألوفة لدى اآلخرين.  

ن الم ا  التي يطرح ا المعلمت وتتيح  تدريب الطالب على تحمل المسئولية حيث إنه تو د عدد م -6

 الفرصة للطالب للتطوع ةداد الم ا  ومن ا يعتاد الطالب على تحمل المسئولية والمخاطر . 

تنمية الم ارات العقلية وتعلم  ي خبر  يحتا  ا الطالب في المستقبلت ومن ثم ف ي تؤدي إلى ف م   -7

  فضل للعالم من حول م. 
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ع -8 الطالب  ت لع  العقل  في  عادات  العقلية  والم ارات  القدرات  ا تخدا   تلاه  اإلراد   امتالك  لى 

  ميع اةن طة التعليمية والحياتية حتى يصبح التفكير لدى الطالب عاد  ال يتعب في ممار ت ا.  

للمسئوليةت وتمنح م لغة واضحة   -9 العقل تلعل الطالب  كثر تركيلاًت وا تقالليةت وتحمالً  عادات 

العقلي   تعلم م  اتخاذ لتنمية  على  وتساعدهم  تعلم م  حقياد   ل م  وتسمح  المعنىت  ذا  والو داني 

  رارات صائبة وإصدار  حكا  صحيحة.  

مساعد  الطالب على التخطي  حد ة في ضود متطلبات الم مة التي يقو  ح ا وفا معايير يضع ا   -10

 حنفسه لتقييم  دائه. 

 تس م في إن اد  يل  ادر على موا  ة تحديات التو ع المعرفي.  -11

التحديات  لموا  ة  ترحويةت  العقل  صبحت ضرور   عادات  تنمية  للباحثة  ن  يتضح  ومما  با 

المعرفية    ريعةالسوالتغيرات   الثور   التي  فرزت ا  السريعة  التطورات  تلك  مواكبة  ومحاولة  والمت احكةت 

على  تعمل  وا تراتيليات  ديد ت  و  اليب  طرق  وضع  تستدعي  تغيرات  من  تبع ا  وما  والتكنولو ية 

 تفعيل  درات العقل وإيقاظ طا اته وإمكانياته. 

 خامساً: دور المعلم في تنمية عادات العقل:

تو د ملموعة من اةدوار المتعدد  يلب على المعلم القيا  ح ا عند  يامه حتحسين وتنمية عادات 

 كالتالي  ( 231-228ت  2009العقل لدى الطالبت ويمكن تلخيص  هم هذه اةدوار كما  وردها ) عيدت 

 مساعد  الطالب على ف م ماهية عادات العقل  . 

 يليات المرتبطة حتنمية عادات العقلمساعد  الطالب على تحديد وتطوير اال ترات  .ب 

توفير الدعم اإليلاحي للطالب الذين يظ رون تلاوحاً فعاالً مع عادات العقلت وت ير )فاطمة  عيدت  .ج

 ن تكوين عادات العقل يمر حخمس مراحل  (  35  ص   ت2016و )شيماد الوكيلت  (  57ت ص 2010

 كالتالي  

ويركل انتباهه عليهت و د يكون ذلك حسبب التفكيرت وفي هذه المرحلة يفكر ال خص في ال يدت   .1

  و  هميته حالنسبة له. فضولهت

 التسليلت حملرد التفكيرت ويرحط ا حلميع الملفات اةخرى التي هي من نفس نوع ا.  .2

ذلك  .3 كان  اةحا يس  واد  وحنفس  السلوك  نفس  يكرر  الفرد  ن  يقرر  المرحلة  هذه  في  التكرارت 

 إيلاحياًت  و لبياً. 

ب تكرار التسليل تصبح الفكر    وى فيخلن ا العقل حعما في ملفاته ويضع ا  ما  التخلينت حسب .4

كلما وا ه مو فاً من نفس النوعت وإذا  راد ال خص  ن يتخلص من السلوك  يلد صعوحة    الفرد 

العاداتت حسبب التكرار المستمر والمرور     كبرت ةن ا مخلنة حعما في ملفات العقل الباطن. .. 

الس العاد   لدحالخطوات  هذه  الب ري  ن  العقل  يعتقد  لن    احقةت  وهنا  الفردت  من  لوكيات  م م 

يستطيع الفرد تغييرها حملرد التفكير في التغييرت  و حقو  اإلراد ت  و حالعالم الخار ي وحدهت حل 
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يلب عليه  ن يغير معناه الذي كونه في الفكر  اة ا ية وحرملة نفسه على الفكر اللديدت وتكرار 

ك  كثر من مر ت وحذلك ف و يمر حنفس الخطوات التي كون ح ا العاد  السلبية لكي يضع مكان ا  ذل

 عاد  إيلاحية. 

ومما  با يتضح للباحثين  ن تخلين المعلومات لدى الفرد في حنيته المعرفية وتكراراها  كثر من  

الباحثان   نه   وتضيف  العقلت  تكوين عادات  في  رئيسياً  دوراً  تلعب  عاد   مر   إلى  ما  نحوت  لوكاً  لكي 

حوعي   السلوك  ذلك  وممار ة  تطبيا  الفرد  على  فيلب  للم كالتت  موا  ته  عند  للفرد  مالزمة  عقلية 

وح كل منتظم إذا تكرر نفس المو ف في  ماكن مختلفة؛ فالتكرار فق   يصيب الفرد حاللمود والتصلبت 

حعض  لئياته  د ا تلدتت وحالتالي التطبيا    ةن نفس المو ف  د يتكرر ولكن  د يكون هناك اختالف في

والممار ة الواعية ل ذا السلوك  يعطي الفرد مرونة يستطيع من خالل ا  ن يكيف العاد  المخلنة لديه مع  

 مستلدات المو ف.

 سادساً: العالقة بين البيانات الضخمة وعادات العقل:

 ( وكاليك  كو تا  العاد   Costa and Callick,  2005يرى  من (  ن  عدد  من  تتكون  العقلية 

الم ارات واالتلاهات والقيم والخبرات الساحقةت وتتضمن معرفة كيف يتصرف المتعلم حذكاد عندما يكون  

نتيلة ال تلاحة المتعلم   إنتا يةت  تقود المتعلم إلى  فعات  ال يعرف اإل احةت ف ي نم  من اةدادات الذكية 

والتساؤالتت   الم كالت  من  معينة  التساؤالت  إلى  نماط  وإ احات  الم كالت  حلوت  تكون  شريطة  ن 

 ححا ة إلى ححث وا تقصاد وتفكير. 

( إلى  ن هناك عال ة واضحة حين عادات العقل والذكاد حاعتبار  ن هذه 2006وي ير القطامي ) 

لتحقيقه   التخطي   تم  ح دف  مرتبطة  وا تراتيليات  آليات  يتضمن  ومرتبت  منظمت  تفكير  هي  العادات 

 ن ا مكون  دائي ظاهر  و خفي في وضع مكونات ذكاد الفردت ومعاللاته وإمكاناته وتفاعل ما    حوعيت كما

معاًت للوصوت إلى اةداد الذي يحدد حناد عليه المستوى المعرفي واإلمكانات ومعايير النلاح ومؤشراتهت  

( عرحيات  ونظر 2009وترى  العقل  عادات  حين  تظ ر  التي  الوثيقة  الصلة  خالت  من  الذكادات (  نه  ية 

التي   العقل  عادات  معرفة  خالت  من  الذكاد  من  معينة  ةنواع  الفرد  امتالك  عن  الك ف  يمكن  المتعدد  

يستخدم ات والبيانات الضخمةت ت ير في اة اس إلى ملموعات البيانات الضخمة  داً التي يمكن تحليل ا  

مع  در  الذكاد االصطناعيت وحو بة   حا وحياً للك ف عن اةنماط واالتلاهات والرواح ت  نباً إلى  نب 

ت تولد  شكاالً  ديد  من المعلومات والرؤى حقيمة هائلة لموا  ة  عظم ما توا  ه اإلنسانية   ذات  داد  عات 

من تحدياتت اةمر الذي ينعكس حصور  مباشر  على ا تك اف الكذادات المرتبطة حالفرد وحالتالي تنمية  

 (.Jayanthi& Cyril, 2021, p2علم) عادات العقل المختلفة لدى المت

التعلتيم   ملتات  في  كبير  ح كل  التفاعل  على  االنترنت  اعد  عبر  التعلم  ا تخدا   دوات  ان  كما 

ف ناك  التتعلمت  حيئتات  من  الملموعة  البيانات  وعما  نوعية  اختالف  مع  البياناتت  حلم  زياد   وحالتالي 

وحيانات مفصلة عن  نت طة التتعلم متن نصوص وو ائ   حيانات كبير  عن المتعلمين داخل حيئات التعلمت  

ومقاطع فيديوت ويمكن اال تفاد  من تحليل هذه البيانات ا لضخمة فتي التعلتيم لتوفير ملموعة متنوعة من  

نتيلة  تعلم  يد  ينت  عنه  التكيفيت مما  التتعلم  الطالتب متن ختالت  تعلم  الفرص والملاالت ح دف تلويد 
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وعمي وا ع  تنمية  لت خيص  وحالتالي  التعلمت  عملية  توا  ه  ثناد  التتي  الم اكل  التعلم  و  الحتيا ات  ا 

 (. 650ت  2019عادات العقل المختلفة لدى المتعلمين)الداروديت 

ومن هذا العرض لألدحيات توصل الباحثان  ن عادات العقل ل ا تتأثير ايلتاحي على التفكير عالي  

يؤثر   كما  نه  ا تخدا   المستوىت  فإن  وحالتالي  الطالبت  لدى  التعليم  وتحسين  الف م  مرا بة  على  إيلاحياً 

ا تراتيليات وتقنيات مثل البيانات الضخمة من شأن ا تحقيا هذه الغرضت ومن هنا  اد الرح  حين تقنية 

 البيانات الضخمة وعادات العقل للمتعلمين. 

 ت السابقة: مدى إفادة البحث الحالي من اإلطار النظري والدراسا

معرفة  هم الطرائا التي اتبعت ا الدرا ات الساحقة في تنمية عادات العقلت وطرق  يا ت ات وتقويم تات  •

ووتحديد ماهية البيانات الضخمةت ومكونات ات و هميت ات و فاد البحث من ا في اختيار اة س الفلستفية 

والمعتايير الفنيتة والتقنيتة الالزمتة   ومتطلبات التطبيا والمعو ات التي تحد من تنفيتذ تلرحتة البحتثت

 لتوظيف البيانات الضخمة في العملية التعليمية.

حناد  د  البحث والتأكد من صد  ا وثبات ا؛ حاالطالع على اةدوات الخاصة حالدرا ات الستاحقة ح تكل  •

 إ رائي.

رهتا مبتررات كما  فاد البحث الحالي متن الدرا تات الستاحقة فتي تتدعيم م تكلة البحتث الحتالي حاعتبا •

 إل راد البحث اةمر الذي يلعل البحث الحالي تلبية لما نادت حه الدرا ات والبحوث الساحقة.

 منهجية البحث وإجراءاته

يتناوت هذا الللد عرًضا مفصالً لمن لية البحثت وإ راداته التي ا تخدمت لتنفيذ البحث وتحقيا  

من   من    خالت هدافهت  حه  ومايتميل  البحث  ملتمع  إلى  التعرف  ثم  ومن  البحثت  هذا  في  المتبع  المن   

خصائصت وكيفية حناد  دا  البحثت وآلية التحقا من صد  ا وثبات ات حاإلضافة إلى اإل رادات التي تُطبا 

الب معاللة  في  ا تُخدمت  التي  اإلحصائية  اة اليب  حعرض  الفصل  هذا  وختم  ميدانيًات  البحث  ياناتت ح ا 

 والوصوت إلى النتائ ت وذلك على النحو اآلتي  

 منهج البحث: 

يتبع في هذا البحث المن   الوصفي حأ لوحه المسحيت الذي يعتبر  كثر طرق البحوث شيوعاً حين  

 ( حأنه  المن   الذي يتم حوا طته 2012الم تغلين حالترحية والمن   المالئم ل ذا البحثت ويُعرفه العساف)

من  ا تلواب   المدرو ة  الظاهر   وصف  ح دف  وذلك  من مت  كبير   عينة  البحث  و  ملتمع  ميع  فراد 

اة باب  ا تنتاج  العال ةت  و  درا ة  إلى  ذلك  يتلاوز  دون  ن  فق   و ودها  ودر ة  طبيعت ا  حيث 

 (.179مثاًل)ص 

  :مجتمع البحث

ونون موضوع م كلة  يُعرف ملتمع البحث حأنه " ميع اةفراد  و االشخاصت  و اةشياد الذين يك

 (. 223 ت ص 2012البحثت ويمكن تعميم النتائ  علي م")عبيدات وعبدالحا وعدست 

البحث من  ميع معلمات المدارس الثانوية للبنات التاحعة إلدار  التعليم حمحافظة    ملتمعويتكون  

 ( معلمة. 160حي ة في مكتب الو   في المملكة العرحية السعودية وعددهن )

 عينة البحث: 
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مختلفةت تُ  حأ اليب  الباحث  يختارها  اةصلي  البحث  ملتمع  من  حأن ا "  لد  البحث  عينة  عرف 

 (. 224 ت ص 2013من الملتمع اةصلي")عبيدات وآخرونت   اةفراد وتضم عددًا من 

( البحث  لملتمع  الكلي  العدد  البحث )160يبلغ  الدرا ة  114( معلمة وعينة  تطبيا  وتم  ( معلمة 

 حديد العينة حأ لوب الحصر ال امل.على كامل الملتمع تم ت

 خصائص عينة االبحث:

( توزيع أفراد الدراسة حسب المؤهل العلمي وسنوات الخبرة وعدد الدورات في مجال 2جدول )

 تكنولوجيا المعلومات 

 النسبة المئوية  التكرار الفئات  المتغير  

عينة البحث من مدارس  

المرحلة الثانوية الحكومية  

لإلدار  العامة التاحعة 

للترحية والتعليم حمحافظة  

حي ة حالمملكة العرحية  

 السعودية 

 المؤهل العلمي

 % 14.9 17 دحلو  

 % 73.7 84 حكالورويس 

 % 11.4 13 درا ات عليا 

 نوات الخبر   

 حالوظيفة الحالية  

 % 7 8  نوات  5  ل من 

(  10-5من )

  نوات 
34 29.8 % 

  10 كثر من 

  نوات 
72 63.2 % 

عدد الدورات  

في ملات 

تكنولو يا  

 المعلومات  

  ل من ثالث 

 دورات 
26 22.8 % 

 % 28.1 32 ( دورات 5-3من)

 % 49.1 56 دورات  5 كثر من 

 ( ما يأتي:           2يتضح من الجدول )

(  ي متا نستبته 17حلغ نستة عتدد المعلمتات الحاصتالت علتى دحلتو  متو ت  )  من حيث المؤهل: -1

(  ي 84% من عينة البحثت حينما حلغ عدد المعلمات الحاصالت على در تة البكتالوريوس)14.9

(  ي متا 13%( من العينةت و اد عدد المعلمات الحاصالت علتى درا تات عليتا )73.7ما نسبته)

 ( ذلك  3اني)%( ويوضح ال كل البي11.4نسبته )

 

 
 

دبلوم
15%

بكالورويس
74%

دراسات عليا
11%

 ( توزيع عينة البحث وفق متغير المؤهل العلمي 4شكل )
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 5  حلغت نسبة عدد المعلمات الالتي يمتتلكن خبترات   تل متن من حيث سنوات الخبرة بالوظيفة الحالية -2

%(ت كمتا يلغتت نستبة 29.8(  تنوات )10-5%( حينما المعلمات الالتي يمتلكن خبرات متن )7 نوات )

 ( ذلك 5%( ويوضح ال كل البياني )63.2 نوات ) 10المعلمات الالتي يمتلكن خبرات  كثر من 

 

 
 ( توزيع عينة البحث وفقاً لمت)ير سنوات الخبرة 5شكل )

حلغت نسبة المعلمات الحاصالت على   تل ومن حيث عدد الدورات في مجال تكنولوجيا المعلومات:   -3

( دورات تدريبيتة 5  -  3نسبة المعلمات الحاصالت على )  %(ت حينما حلغت 22.8دورات على )  3من  

دورات تدريبيتة فتي ملتات  5%(ت وحلغت نستبة المعلمتات الحاصتالت علتى عتدد يليتد عتن 28.1)

 ( ذلك 6%(  ويوضح ال كل البياني)49.1تكنولو يا المعلومات)

 
 معلومات( توزيع عينة البحث وفقاً لمت)ير عدد الدورات في مجال تكنولوجيا ال6شكل )

 أداة البحث: 

اال تبانة  دا  لمنا بت ا لتحقيا  هدافهت واإل احة عن تساؤالتهت وتُعرف اال تبانة    البحث يستخد   

حإ احات ات  و   المكتوحة ملود   والعبارات  اة ئلةت  التي تحتوي على ملموعة من  اال تمار   "تلك  حأن ا  

اًت  و ينطبا عليه  اآلراد المحتملةت  و حفراغ لإل احةت ويُطلب من المليب علي ا اإلشار  إلى ما يراه م م

 (. 31 ت ص 2012منه" )العسافت 

وتكونت   البحثت  حموضوع  العال ة  ذات  الساحقة  اةدحيات  إلى  حالر وع  البحث  حناد  دا   تم  و د 

 اال تبانة في صورت ا اةولية من  

العلميت  نوات األول  الجزء - المؤهل  البحثت وهي   حأفراد  الخاصة  البيانات اةولية    ي تمل على 

 الخبر ت الدورات التدريبية. 

سنوات5أقل من 
7%

سنوات( 10-5)من 
30%

سنوات10أكثر من 
63%

سنوات5أقل من  سنوات( 10-5)من  سنوات10أكثر من 

أقل من ثالث دورات
23%

دروات( 5-3)من
28%

5أكثر من 
دورات
49%
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 ( عبار  في المحورت كما يأتي  36  يتكون من)الثاني الجزء -

الثانوية   - المرحلة  طالبات  لدى  المنت   العقل  عادات  لتنمية  الضخمة  البيانات  مدخل  توظيف  در ة 

 حمحافظة حي ة. 

ورت ا الن ائية  و د تم تعديل اال تبانة حناًد على مقترحات المحكمينت حيث تكونت اال تبانة في ص

 من محورين  

لتنمية عادات العقل المنت  لدى طالبات   big data  در ة توظيف مدخل البيانات الضخمة  األول   المحور

 ( ويتكون  حي ةت  حمحافظة  الثانوية  إلى 36المرحلة  حململ ا  ت دف  ملاالت  خمسة  على  مقسمة  عبار    )

مد  توظيف  مدى  على  العينة  نظر  فراد  و  ات  على  الضخمة  التعرف  البيانات  لتنمية   big dataخل 

عادات العقل المنت  لدى طالبات المرحلة الثانوية حمحافظة حي ةت وتم إشعار العينة حسرية البياناتت و ن ا  

 لن تستخد  إال في اةغراض البحثية. 

 ( عبار . 17صعوحات توظيف البيانات الضخمة في تنمية عادات العقل ويتكون من ) المحور الثاني:

وتكونت  دا  البحث من ثالثة متغيرات متمثلة في المؤهل العلميت و نوات الخبر ت وعدد الدورات في  

 ملات تكنولو يا المعلومات. 

وفقاً   التي رتبت  الخياراتت  العينة االإ احة عن كل عبار  حوضع )صح(  ما   الباحثان من  وطلب 

 لمقياس )ليكرت( الخما ي حسب التسلسل اآلتي  

 تيب درجات مقياس ليكرت الخماسي ( تر3جدول )

 معارضة  دا   معارضة  محايد   موافقة  موافقة  داً 

ولتحديد طوت فئات مقياس ليكرت الخما ي تم حساب المدى حطرح الحد اةعلى من الحد اةدنى 

( وحعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى  0,80= 5÷4(, ثم تم تقسيمه على  كبر  يمة في المقياس )  4= 5-1)  

 ( لتحديد الحد اةعلى ل ذه الفئة.1  ل  يمة في المقياس )

 صدق أداة البحث )االستبانة(: -1

يتعلا موضوع صدق اال تبانة حأن تقيس اال تبانة ما وضعت لقيا ه, ويعد صدق اةدا  هو مؤشر 

يليه ثم  اةولى,  المرتبة  في  حساحه  فيأتي  لذا  نتائل ات  ثبات  من  والتأكد  تطبيق ا  في  البدد  الثبات.    على 

 وللتأكد من صدق اال تبانة المستخدمة اتبعت الباحثان الطرق التالية 

 الصدق الظاهري:   .أ

حا تخدا  البداية  في  اال تبانة  صدق  حساب  تم  الظاهري   و د   الصدق 

 Face Validity   والخبر    من خالت عرض االختصاص  ذوى  مين  المحّكِ من  اال تبانة على ملموعة 

( محكماًت وذلك حعد  ن يطلع هؤالد المحكمون على عنوان م روع البحثت 19وعددهم) للقيا  حتحكيم ا  

إلحداد آرائ م ومالحظات م حوت اال تبانة وعبارات ا من حيث مدى مالدمة العبارات  وتساؤالتهت و هدافه

كل البحث لموضوع   تراح   حيث  من  وكذلك  البحثت  المست دفة  المعلومات  عن  الك ف  في  وصد  ا  ت 

حالمحور الذي تندرج تحتهت ومدى وضوح العبار ت و المة صياغت ا؛ وذلك حتعديل العباراتت  و   عبار 
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تدرج   في  النظر  إلى  حاإلضافة  عباراتت  من  منا بًا  يرونه  ما  إضافة  من ات  و  المنا ب  غير  حذف 

 اال تبانةت وغير ذلك مما يراه الخبراد منا بًا. 

 لفا كرونباخت    (a)تخدا  حساب اللذر الترحيعي لمعامل  تم حساب الصدق الذاتي حا   الصدق الذاتي: .ب 

 وكانت در ة الصدق الذاتي كما حاللدوت التالي  

 (: يوضح درجة الصدق لالستبانة 4جدول )

 درجة الصدق  الصدق

 مرتفعة  981835.

الواحد الصحيحت وهي در ة مقبولة   يقترب من  الذاتي لال تبانة  إحصائياًت  يالحظ  ن معامل الصدق 

 وحذلك تتمتع اال تبانة حدر ة عالية من الصدقت ويمكن االعتماد على نتائل ا في الدرا ة الحالية. 

 

 ثبات أداة البحث: -2

ويقصد حه   نه يعطي المقياس نفس النتائ  تقريبًا إذا  ُعيد تطبيقه على نفس اةشخاص في فترتين  

حطريقة إحصائية من خالت   Reliabilityحيث تم حساب ثبات اال تبانة  وفي نفس الظروفت    مختلفتين

الداخلي   االتساق  ارتباط  طريقة  لفا  Internal Consistencyمعامالت  الباحثان  ا تخدمت  كما  ت 

 من خالت المعادلة اآلتية  ( Cronbach's Alphaكرونباخ )

 

وت ير   كرونباخت  حطريقة  لفا  الثبات  معامل  إلى  ت ير  اال تبانة  و    Nحيث  مفردات  عدد  إلى 

المحور  إلى    `r  وت يرالمحور,   اال تبانة  و  مفردات  حين  االرتباط  معامالت   Averageمتو    يم 

Inter-Item Correlation    ويحسب من خارج  سمة )ملموع معامالت االرتباط حين مفردات اال تبانة

 واللدوت التالي يوضح معامل الثبات لال تبانة   ,   و المحور / عدد مفردات اال تبانة  و المحور(

 ( يبين ثبات أداة البحث مجملة وعلى كل محور عن طريق معامل ألفا كرونباخ 5جدول )

 

      

يت 

(ت حيث إن ا مقترحة من  0.964مرتفعة ) ضح من اللدوت الساحا  ن در ة ثبات ملموع اال تبانة ككل  

 الواحد الصحيحت وهي در ة ثبات عالية ومقبولة إحصائيًات ولذلك  ادت در ة صدق اال تبانة عالية.

 ويمكن  ن يفيد ذلك في  

 صالحية اال تبانة فيما وضعت لقيا ه. •

 درجة ألفا كرونباخ للثبات عدد العبارات   

 964. 53 اال تبانة ململة 
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لتنميتة عتادات العقتل المنتت   Big Dataصياغة التصور المقترح لتوظيف مدخل البيانتات الضتخمة  •

 لدى طالبات المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة 

 يمكن  ن تسفر عن ا الدرا ة الحاليةت و د يكون ذلك مؤشر لتعميم نتائل ا. إمكانية ثبات النتائ  التي •

امت الباحثان حتطبيا اال تبانة حصورت ا الن ائية في شت ر حعد التأكد من صدق وثبات اال تبانة  

( متن المعلمتات حالمتدارس التاحعتة 114  حطريقة ع توائية علتى )2021ه/1442مارس للعا  الدرا ي 

 لمحافظة حي ة عينة الدرا ة.

يتا  ا  الباحثان حتحويل اال تبانة حصورت ا الن ائيتة إلتى ا تتبانة الكترونيتة وتوزيع تا حإ تتخدا  تطب •

Wats app.) 

التواصل مع مدير  مكتب الو   حإدار  تعليم حي ة من   ل الدعم والمساند  في تس يل عمليتة  ر تات  •

راح  اال تبانة االلكترونية إلى  ائتدات المتدارس الثانويتة حمكتتب الو ت ت ثتم إلتى معلمتات المرحلتة 

( حما يتوافتا متع 114المردود من ا )( و روحات القياد ت حيث كان Wats appالثانويةت عبر تطبيا )

 ( مفرد .114حلم العينة الن ائي )

  مع اال تبانات المسترد  والتأكد من صحت ات وصالحيت ا للتحليل. •

 spssإدخات البيانات في الحا ب اآللي ومعاللت ا إحصائيًا عن طريا حرنام   •

 ات.ا تخراج النتائ  وتحليل ات وتفسيرهات وتقديم التوصيات والمقترح •

 نتائج البحث الميدانية وتفسيرها: 

لتنمية عادات   big dataما در ة توظيف مدخل البيانات الضخمة  أوالً: النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  

 العقل المنت  لدى طالبات المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة؟  

يتضمن هذا الفصل النتائ  الخاصة حا تلاحات  فراد العينة على الملاالت الخمسة لال تبانة ككل 

الضخمة   البيانات  مدخل  توظيف  در ة  حيث  من  النسبي  الوزن  لترتيب  عادات   big dataطبقًا  لتنمية 

 العقل المنت  لدى طالبات المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة.

العا    المتو    حلغ  حيث  كانت  وية  الموافقة  در ة  اإلطار  ن  هذا  في  البحث  نتائ    وضحت 

( الموافقة  حيث  من  ككل  اال تبانة  على  العينة  يوضح  2.5921ال تلاحات  فراد  التالي  واللدوت  (ت 

 نة على الملاالت ململة  ا تلاحات  فراد العي

 ( يوضح استجابات أفراد العينة على المجاالت مجملة 7جدول )

 الترتيب  المتوسط العام للمجال المجال

 5 2.5934 األول: حجم البيانات الضخمة.

 3 2.8407 الثاني: تنوع استخدام البيانات الضخمة.

 2 2.8516 الثالث: سرعة البيانات الضخمة. 

 4 2.7946 اإلمكانات التنظيمية الرابع: 

 1 2.8673 الخامس: تنمية عادات العقل المنتج 

المتو   العا  ال تلاحات  فراد العينة على  

 اال تبانة ململة 
 محايد  2.83691
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يوضح اللدوت الساحا  ن متو   ا تلاحة  فراد العينة على الملاالت ككل ي ير إلى  ن اةهمية  

المنتلة كان اةوت   العقل  حتنمية عادات  كانت حدر ة محايدت ويتضح  يًضا  ن الملات الخامس والخاص 

على   يدت  مما  الملاالتت  لبا ي  حالنسبة  النسبية  اةوزان  متو    ترتيب  توظي   نفي  البيانات وا ع  ف 

البيانات  لتوظيف  الفعلي  الوا ع  إال  ن  للعينة  حالنسبة  يمثل  همية  كان  العقل  عادات  تنمية  في  الضخمة 

 الضخمة لم يتوافر لدى مدارس محافظة حي ةت 

   النتائج الخاصة بترتيب العبارات المتعلقة بكل مجال من مجاالت االستبانة على حدة

 ن العبارات من    البيانات الضخمة  البحث المرتبطة حالملات اةوت المتعلا ححلم  نتائ  وضحت  

تراوحت  1-8) إذ  "منخفضة"؛  حدر ة  حيث  ادت  حي ة  محافظة  مدارس  لدى  متوافر   غير  كانت  (ت 

( حين  النسبية  ) 2.7389 وزان ا  و  الملات  2.9261(ت  على  العينة  ا تلاحة  فراد  متو    حلغ  حيث  (ت 

 (. 2.5934ككل)

( يوضح النتائج الخاصة بترتيب العبارات المتعلقة بالمجال األول المرتبط بحجم البيانات 8جدول )

 الضخمة وذلك حسب أوزانها النسبية: 

 العبارة م
الوزن 

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري

الترتيب  

حسب الوزن 

 النسبي 

ت تتتم المدر تتة حتنظتتيم البيانتتات المتتتوافر    1

 لدي ا.
2.9261 .26224 

 األول 

تستتتتفيد المدر تتتة متتتن حلتتتم البينتتتاات   2

التاريخية المو ود  لديته مستبقاً فتي تنميتة 

 عادات العقل المنتلة لدى الطالبات.

2.9163 .27769 

 الثاني

تستتتخد  البيانتتات الضتتخمة حطريقتتة مثلتتى   3

تساعد في تنمية عادات العقل المنتلة لتدى 

 الطالبات.

2.9261 .26224 

 األول مكرر 

حلتتتم البيانتتتات الضتتتخمة اة تتتس يتتتوفر   4

والمنطلقتتتات الفكريتتتة المنا تتتبة الختيتتتار 

ا تتتراتيليات التتتعلم التتتي تتتدعم عمليتتات 

 تنمية عادات العقل المنتلة لدى الطالبات.

2.8768 .32942 

 الخامس

تستتتاعد البيانتتتات الضتتتخمة علتتتى تحديتتتد   5

 احتيا ات الطالب ح كل  فضل.
2.7389 .49333 

 السابع

المدر تتة حلتتم البيانتتات الضتتخمة ترا تتب   6

 المتوافر  لدي ا.
2.9064 .29199 

 الثالث 

 الرابع 32712. 2.8916تتواصتتتتتل المدر تتتتتة متتتتتع مؤ ستتتتتات   7
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 العبارة م
الوزن 

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري

الترتيب  

حسب الوزن 

 النسبي 

مختلفة)ححثيتتتتةت  كاديميتتتتةت ملتمعيتتتتة( 

للوصوت إلى مليد من البيانات التي يمكتن 

 ن تس م فتي تنميتة عتادات العقتل المنتلتة 

 لدى الطالبات.

المدر تة حلتم البيانتات الضتخمة تستخد     8

للحد متن الم تكالت اةكاديميتة واإلداريتة 

التي تحد من تنميتة عتادات العقتل المنتلتة 

 لدى الطالبات.

 السادس  43547. 2.8325

 منخفضة  2.9261 المتوسط اإلجمالي 

(ت والخاص 3(ت)2(ت)1يتضح من اللدوت الساحا  ن در ة الموافقة لعبارات الملات اةوت ر م )

النسبي   الوزن  ترتيب  البحث حسب  عينة  نظر  و  ة  من  وذلك  "محايد"  كانت  الضخمة.  البيانات  ححلم 

 والوا عة في اةعلى من عبارات الملات  

 ل الثاني المرتبط بالتنوع.النتائج الخاصة بترتيب العبارات المتعلقة بالمجا -2

من)   العبارات  البحث  ن  نتائ   البيانات 16-9 وضحت  ا تخدا   ملات  في  حالتنوع  الخاصة   )

)  تتراوحالضخمة   حين  النسبية  تراوحت  وزان ا  حيث  محايدت  حدر ة  اةهمية  نطاق  و  2.6897حين   )

 (. 2.8407(ت إذ حلغ متو   ا تلاحة  فراد العينة على الملات ككل )2.9507)

 ( يوضح ترتيب العبارات الخاصة بتنوع استخدام البيانات الضخمة حسب أوزانها النسبية 9جدول )

 العبار    
الوزن  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري 

الترتيب  

حسب الوزن  

 النسبي 

الثانوية مصادر متنوعة    1 المدر ة  لدى  يتوافر 

تنمية   في  تفيد  يمكن  ن  للبيانات  للحصوت 

 المنتلة لدى الطالبات. عادات العقل 

 اةوت  21695. 2.9507

البيانات   2 مصادر  تنظيم  من  المدر ة  تستفيد 

 الضخمة المتنوعة لدي ا.
 الثاني  22695. 2.9458

حأشكات   3 الضخمة  البيانات  المدر ة  تعرض 

مثل)ملف   صوتي  –متعدد     -صوت   -نص 

العقل    -صور  حعادات  المتعلقة  فيديو..( 

 المنتلة. 

 الثالث  33024. 2.9015
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 العبار    
الوزن  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري 

الترتيب  

حسب الوزن  

 النسبي 

معاللة    4 من  المدر ة  رارات ا  إدار   تستقي 

ملموعة من البيانات الضخمة غير المتلانسة  

 والمتنوعة المصادر.

 الخامس 34042. 2.8670

مع    5 تتعامل  الثانوية  ن  المدر ة  تستطيع 

من    ل    ترد  التي  الم يكلة  غير  البيانات 

وموا ع   الذكيةت  واة  ل   التواصل  المرا بة 

 اال تماعي. 

 الراحع 30530. 2.8966

في    6 المتوافر   الضخمة  البيانات  تنوع  يس م 

هامة   مخفية  معلومات  ا تخراج  في  المدر ة 

يمكن توظيف ا في تنمية عادات العقل المنتلة  

 لدى الطالبات.

 السادس 42773. 2.8424

مصادر    7 على  المدر ة  حصوت  فرص  تلداد 

ذات  يمة   العقل  متنوعة  حعادات  مرتبطة 

 المنتلة. 

 الثامن  52911. 2.7241

الضخمة    8 البيانات  تنوع  من  المدر ة  تستفيد 

التي  الم كالت اةكاديمية واإلدارية  للحد من 

 تعوق تنمية عادات العقل المنتلة. 

 الساحع  49845. 2.7488

 محايد  2.8407 المتو   اإل مالي 

مدارس   داخل  الضخمة  للبيانات  التنوع  خاصية  توظيف  در ة  الساحا  ن  اللدوت  من  يتضح 

النسبي    محافظة الوزن  ترتيب  حسب  البحث  عينة  نظر  و  ة  من  وذلك  محايد ت  حدر ة  كانت  حي ة 

 (ت على الترتيب. 11(ت )10(ت )9والوا عة في اإلرحاعي اةعلى من عبارات الملات كانت العبارات ر م )

 النتائج الخاصة بترتيب العبارات المتعلقة بالمجال الثالث المرتبط بسرعة البيانات الضخمة:  -3

)   وضحت  من  العبارات  البحث  ن  )17نتائ   إلى  البيانات  23(  معاللة  حسرعة  المتعلقة   )

"محايد"ت  حدر ة  اةهمية  نطاق  في  كانت  من ا  حي ة  حمحافظة  التعليم  مدارس  ا تفاد   ومدى  الضخمةت 

)   حيث  حين  النسبية  و) 2.7624تراوحت  وزان ا  على  2.9212(  العينة  ا تلاحة  فراد  متو    حلغ  إذ  (ت 

 (. 2.8516الملات ككل )
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 (: يوضح ترتيب العبارات الخاصة بسرعة البيانات الضخمة، وذلك حسب أوزانها النسبية 10جدول )

 العبارة م
الوزن 

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري

الترتيب حسب  

 الوزن النسبي 

على  رعة    9 كافية  المدر ة  يطر   تمتلك 

 البيانات الضخمة. 
 الخامس 39991. 2.8325

تغطي  رعة معاللة وإنتتاج البيانتات الضتخمة   10

 متطلبات تنمية عادات العقل المنتلة للطالبات.
 الساحع  48807. 2.7685

الضخمة    11 البيانات  وإنتاج  معاللة  تمكن  رعة 

الثانوية من تحليل البيانات للطالبات في  المدر ة  

 الو ت الفعلي.

 الراحع 36530. 2.8424

تستتتفيد المدر تتة متتن تحلتتيالت حيانتتات و تتائل   12

التواصل اال تماعي لما ل ا من دور رئيسي فتي 

 ترعة نمتو البيانتات فتتي لتحديتد  نستب عتتادات 

 العقل المنتلة التي يمكن تنميت ا لدى الطالبات.

 الثامن 42668. 2.7624

تساعد  رعة معاللة وإنتتاج البيانتات الضتخمة   13

المتوافر  لدى المدر ة في الحصوت على نتتائ  

د يقة فيمتا يتعلتا حتنميتة عتادات العقتل المنتلتة 

 لدى الطالبات.

 األول  27012. 2.9212

تستخد   رعة البيانات الضتخمة لتدى المدر تة   14

الم ا  المرتبطة في توفير الو ت والل د وإنلاز  

 حعادات العقل المنتلة حكفاد  وفاعلية.

 الثالث  29199. 2.9064

تستفيد المدر ة من  رعة البيانات الضخمة فتي   15

الحد متن الم تكالت اةكاديميتة واإلداريتة التتي 

 تعوق تنمية عادات العقل المنتلة.

2.9163 .27769 
 الثاني

 

 محايد 2.8516 المتوسط اإلجمالي 

من   وذلك  الضخمةت  البيانات  لسرعة  التوظيف  من  در ة  الساحا  ن  على  اللدوت  من  يتضح 

النسبي والوا عة في اإلرحاعي اةعلى من عبارات الملات  و  ة نظر عينة البحث حسب ترتيب الوزن 

 ( على الترتيب.  23(ت ) 22(ت ) 21كانت العبارات ر م )

 بالمجال الرابع المرتبط باإلمكانات التنظيمية.  النتائج الخاصة بترتيب العبارات المتعلقة -4

 ( من  العبارات  البحث  ن  نتائ   ) 24 وضحت  إلى  الثانوية  29(  المدر ة  إدار   حدعم  المتعلقة   )

تنظيميةت وكانت    ال تخدا  للمستخدمين دون  يود  المعلومات  إتاحة  النظا  على  المعلوماتت و در   نظا  
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النسبية حين )في نطاق"محايد"ت حيث تراوحت   حلغ متو   ا تلاحة  2.9655( و) 2.5123 وزان ا  (؛ إذ 

 (. 2.7946 فراد العينة على الملات ككل )

 (: يوضح ترتيب العبارات الخاصة باإلمكانات التنظيمية، حسب أوزانها النسبية.11جدول )

 العبارة م
الوزن 

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري

الترتيب  

حسب 

الوزن 

 النسبي 

المدر تة التدعم الكتافي ال تتتخدا  تتوفر   1

 البيانات الضخمة.
 الثالث  29199. 2.9064

ت تم إدار  المدر ة يتطوير  سم مختص   2

حالبيانتتات الضتتخمة وتتتوفير المتطلبتتات 

 الالزمة لتحسين ا تخدام ا.

 الثاني 24543. 2.9360

تتتوفر إدار  المدر تتة البتترام  التدريبيتتة   3

المحللتتتين لتطتتتوير م تتتارات و تتتدرات 

والمستفيدين ال تخدا  البيانات الضتخمة 

فتتي تنميتتة عتتادات العقتتل المنتلتتة لتتدى 

 الطالبات.

 الرابع 32367. 2.8818

تعمتتتتل إدار  المدر تتتتة علتتتتى التقيتتتتيم   4

 المستمر لعملية تحليل البيانات الضخمة.
 األول  18292. 2.9655

توفر اإلدار  التعليمية الميلانية الالزمتة   5

ال تتتخدا  البيانتتات الضتتخمة فتتي تنميتتة 

 عادات العقل المنتلة لدى الطالبات. 

 الخامس 51793. 2.6798

تقتتتتتو  اإلدار  حم تتتتتاركة المحللتتتتتين   6

والمستتتتفيدين فتتتي وضتتتع التصتتتورات 

 المستقبلية ال تخدا  البيانات الضخمة.

 السادس 62152. 2.6158

 محايد 2.7946 المتوسط اإلجمالي 

المرتبطة    اال تلاحات  من  در ة  الساحا  ن  على  اللدوت  من  التنظيميةيتضح  من  باإلمكانات  ت 

و  ة نظر عينة البحث حسب ترتيب الوزن النسبي والوا عة في اإلرحاعي اةعلى من عبارات الملات 

 الترتيب. ( على 28(ت )27(ت ) 26(ت ) 25كانت العبارات ر م )

 

 



(2021العدد التاسع )سبتمبر  

 الجزء الثاني 

 " "العلوم التربوية  

 

  

 

 

 

       
 العلوم التربوية –الثاني الجزء التاسع العدد                                                 2021 -مجلة بحوث   344

 

 

 

 النتائج الخاصة بترتيب العبارات المتعلقة بالمجال الخامس المرتبط بتنمية عادات العقل المنتج. .5

  كانت ( المتعلقة حتنمية عادات العقل المنت   36( إلى )30 وضحت نتائ  البحث  ن العبارات من ) 

(ت حيث حلغ  2.9655و)   (2.7143في نطاق اةهمية حدر ة محايدت حيث تراوحت  وزان ا النسبية حين )

 (.2.8673متو   ا تلاحة  فراد العينة على الملات ككل )

 (: يوضح ترتيب العبارات الخاصة بتنمية عادات العقل المنتج حسب أوزانها النسبية 12جدول )

 العبارة م
الوزن 

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري

الترتيب حسب  

 الوزن النسبي 

الضخمة في تنمية عادات يس م توافر البيانات   30

 العقل المنتلة لدى الطالبات.
 اةوت  18292. 2.9655

يستت م تتتوافر البيانتتات الضتتخمة فتتي تحستتين  31

كفاد  وفاعليتة المستتخدمة فتي تنميتة عتادات 

 العقل المنتلة.

 السادس 29876. 2.9015

طورت البيانات الضخمة آلية اتخاذ القرارات  32

اة اليب التعليميتة منا تبة ح أن اختيار  كثر  

 لتنمية عادات العقل المنتلة لدى الطالبات.

 الثالث  28048. 2.9261

تحسن عتادات العقتل المنتلتة لتدى الطالبتات  33

 لتنبؤ المدر ة ححا ات الطالبات من ا.
 الراحع 27012. 2.9212

تحسنت حترام  التوعي المعلومتاتي للطالبتات  34

  اليب البحتث فتي الحتوادها على العديد من  

البيانات غير النصية والمرتبطة حعادات العقل 

 لدي ن.

 الثاني  24543. 2.9360

مكنتتتت المدر تتتة الطالبتتتات متتتن ا تتتتخدا   35

 -وا  ات تفاعلية )حواحة الطالبات االلكترونية

ال تتتتتبكات  -تطبيقتتتتتات ال واتتتتتتف الذكيتتتتتة

اال تماعيتتة( للوصتتوت إلتتى  كبتتر  تتدر متتن 

 البيانات.

 الخامس 29199. 2.9064

 تتاهمت البيانتتات الضتتخمة فتتي تحقيتتا ميتتل   36

تنافسية للمدر ة عن المتدارس اةختري فيمتا 

يتعلتتا حتنميتتة عتتادات العقتتل المنتلتتة لتتدى 

 الطالبات.

 الساحع  35610. 2.8916

 محايد 2.8673 المتوسط اإلجمالي 
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اال تلاحات المرتبطة من و  ة نظر عينة البحث يتضح من اللدوت الساحا  ن  على در ة من  

(  33(ت ) 32(ت )34(ت )30حسب ترتيب الوزن النسبي اةعلى من عبارات الملات كانت العبارات ر م ) 

 على الترتيب.

و د تعود و  ة نظر عينة البحث في ذلك إلى  ن وا ع المدارس الحالي ال ي ير إلى توظيف ا ل ذه  

ا عادات  تنمية  في  المدارست  التقنية  في  ذلك  تحقيا  إمكانية  مدى  عن  العينة  تساؤت  حرغم  المنت ت  لعقل 

ورغبت ن في تطبيا تلك اآلليات والطرق داخل المدر ةت وحسؤات العينة  وضحت المعلمات  ن  كثر من 

الضخمةت  البيانات  ا تخدا   عن  فضالً  اإلنترنت  حا تخدا   الطالبات  مع  التعامل  ل ا  يسبا  لم  نصف ن 

ا الطالبات  وانحصر  وإعال   المطلوحةت  العلمية  التقارير  وإر ات  المعلوماتت  لتبادت  البعض   تخدا  

 حالمواعيد  و  ي تغيير.

ويمكن تفسير ذلك ححداثة ا تخدا  تقنية البيانات الضخمة في العملية التعليمية في مدارس محافظة 

لم العقل  تنمية عادات  التقنية في  فإن ا تخدا  هذه  حالمستوى المطلوبت وهذا يعطي   حي ةت وحالتالي  يكن 

العلمي   التطور  مع  يتوافا  الذي  حال كل  المدارس  من  بل  ا تخدام ا  يتم  لم  البيانات  هذه  حأن  مؤشراً 

 والتقنيت اةمر الذي يتطلب تفعيل ا تخدا  هذه التقنية في مدارس التعليم حمحافظة حي ة.

حالمستحد  التعليمية  البيئة  دعم  النتيلة مع  ويتضح و ود  صور في  التكنولو ية. وتتفا هذه  ثات 

من   عاد) كّل   درا ة  رشوان)2014نتائ   المدارس  2018(؛  تلويد  ضرور   على  اللتين  كدتا  (ت 

 .واللامعات حاة  ل  والتقنيات التعليمية الحديثة ذات الصلة حالمقررات وفروع ا المختلفة

ات التي تحوت دون توظيف البيانات الضخمة في تنمية  ما الصعوحثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:  

 عادات العقل لدى طالبات المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة؟  

لإل احة عن هتذا الستؤات  امتت الباحثتان ححستاب التكتراراتت والمتو تطاتت والنستب المئويتة لعبتارات 

 :ليمحاور اال تبانة ككلت وترتيب ا تنازليًات والتي يبين ا اللدوت التا

(التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري والنسب المئوية لعبارات االستبانة ككل  13جدول )

 ( 114)ن=

رقااااام 

 العبارة
 المتوسط العبارة

االنحراف  

 المعياري

النساااابة 

 المئوية
 الترتيب 

4 
عد  و تود معتايير محتدد  لتنميتة عتادات العقتل لتدى 

 الطالبات.
4.172 0.819 83.45 1 

16 
التنسيا حين المدر ة والمؤ سات الملتمعيتة التتي  لة  

 تقد  تدريباً في ملات البيانات الضخمة.
4.117 0.917 82.34 2 

14 
غيتتاب روح وثقافتتة توظيتتف البيانتتات الضتتخمة حتتين 

  عضاد الملتمع المدر ي.
4.055 0.856 81.1 3 

 4 80.41 0.878 4.021عتتد  التوزيتتع المتنا تتب لثقافتتة التحتتوت الر متتي علتتى  12
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رقااااام 

 العبارة
 المتوسط العبارة

االنحراف  

 المعياري

النساااابة 

 المئوية
 الترتيب 

 الفتر  اللمنية المخصصة للدرا ة.

3 

عد  وضتع نظتم ت تليع المعلمتات والم ترفات علتى 

الم اركة في البرام  التدريبية على كيفية التعامل متع 

 المسحدثات التكنولو ية.

3.993 0.87 79.86 5 

5 
اإلدارية المدرحة للعمل مع نظم البيانتات نقص الكوادر  

 الضخمة حمدارس التعليم الثانوي.
3.986 0.897 79.72 6 

9 
موضوعات المقررات الدرا ية غيتر مرتبطتة حالبيئتة 

 التكنولو ية التي يعيش في ا الطالبات.
3.979 0.931 79.59 7 

10 
تصميم المناه  الدرا ية وإخراج الكتب غير مالئم مع 

 عادات العقل للمراحل العمرية المختلفة للدار ين.
3.972 1.054 79.45 8 

17 

انخفاض الروح المعنوية لدى المعلمات تلتاه توظيتف 

البيانتتتات الضتتتخمة فتتتي تنميتتتة عتتتادات العقتتتل لتتتدى 

 الطالبات.

3.972 0.912 79.45 9 

 10 78.9 0.848 3.945 افتقاد التعاون حين  عضاد فريا العمل داخل المدارس. 1

 11 78.76 0.973 3.938 عد  تلويد المدارس حنتائ  تقارير المتاحعة الدورية. 2

8 
انخفاض المكافآت المخصصة للمعلمين الم اركين في 

 اةن طة التوعوية للتحوت الر مي في المدارس.
3.91 0.833 78.21 12 

6 
عتتد  منا تتبة تل يتتلات فصتتوت المتتدارس  و تتائل 

 حا وب[ للطالبات. – بور   -إنترنت –إيضاحية 
3.903 0.995 78.07 13 

7 
انخفاض الميلانية المخصصة لستير العمليتة التعليميتة 

 حالمدارس الثانوية.
3.883 1.031 77.66 14 

11 

منتتاه  المرحلتتة الثانويتتة ال يكستتب المتتتعلم م تتارات 

وخبتترات مرتبطتتة حعتتادات العقتتل اللديتتد  فتتي ملتتات 

 عمله.

3.883 0.886 77.66 15 

13 
منتتاه  المرحلتتة الثانويتتة ال تحتتتوي علتتى م تتارات 

 و ن طة حياتية تفيد الطالبات في حيات ن اليومية.
3.869 1.043 77.38 16 
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رقااااام 

 العبارة
 المتوسط العبارة

االنحراف  

 المعياري

النساااابة 

 المئوية
 الترتيب 

15 
ضعف ال عور حالمسؤلية لدى المعلمات نحتو توظيتف 

 البيانات الضخمة لتنمية عادات العقل.
3.821 1.005 76.41 17 

  79.319 0.926 3.965 اإل مالي المتو   

من   مئوية   ل  نسبة  ذات  عبارات  و ود  عد   الساحا  اللدوت  من  )تمثل صعوحة  60يتضح   %

 .منخفضة( حين المعلماتت و ن  ميع عبارات اال تبانة تمثل صعوحات متو طةت وعاليةت وعالية  دًا

التقنيات الترحوية ح كل عا ت والبيانات  وهذا يدت على  ن المعلمات يوا  ن صعوحات في توظيف  

وعاليةت  عالية  دًات  حين  ما  و ثرها  حدت ا  في  تتفاوت  الصعوحات  هذه  و ن  خاصت  ح كل  الضخمة 

لذلكت  الحقيقية  اة باب  البحث عن  إلى  ويدعو  النتيلةت  القلا من هذه  إلى  يدعو  الذي  اةمر  ومتو طةت 

هذه الصعوحات لموا  ت ات والعمل على تذليل ات لتمكين ا    فالمدارس ححا ة إلى المساعد  في التغلب على

 .من  داد دورها التعليمي ح كل  فضل

كما يتبين من اللدوت  ن  هم الصعوحات والتي  ادت في الترتيب اةوت في اال تبانة ككل هي  

 ( حنسبة  الطالبات.(  لدى  العقل  عادات  لتنمية  معايير محدد   العبار     %(ت و ن83.45العبار  )عد  و ود 

) لة التنسيا حين المدر ة والمؤ سات الملتمعية التي تقد  تدريباً في ملات البيانات الضخمة.( كانت في  

%(ت حينما العبار  )غياب روح وثقافة توظيف البيانات الضخمة حين  عضاد  82.34الترتيب الثاني حنسبة ) 

حنسبة )  الثالث  الترتيب  المدر ي( في  يلي ا  81.1الملتمع  التوزيع  %(ت  العبار  )عد   الراحع  الترتيب  في 

 %( 80.41المتنا ب لثقافة التحوت الر مي على الفتر  اللمنية المخصصة للدرا ة( حنسبة ) 

( درا ة  مع  النتائ   هذه  )يو فت   (Bergman,2007وتتفا  (2018؛  حينت  ن  هم  (  والتي 

رحوية يرشد إلى ا تخدام ات وضرو  ا  الصعوحات التي توا ه المعلمات عد  توفر دليل خاص حالتقنيات الت

البيانات   ملات  في  متخصصاً  تدريباً  تقد   التي  الملتمعية  والمؤ سات  المدر ة  حين  الكامل  حين  التنسيا 

البيانات الضخمة   التعليميةت والتأكيد على حث روح وثقافة توظيف  الضخمةت وكيفية توظيف ا في العملية 

الم المدر ي  واد  الملتمع  ضرور   حين  عضاد  على  والتأكيد  اإلداريينت  المدر ة  و  مدير  علمين  و 

 التوزيع المتنا ب لثقافة التحوت الر مي على الفتر  اللمنية المخصصة للدرا ة.

الثالث:   بالسؤال  المتعلقة  النتائج  مدخل  ثالثاً:  توظيف  لوا ع  البحث  عينة  ا تلاحات  اختالف  در ة  ما 

الضخمة   عا  big dataالبيانات  حي ة  لتنمية  حمحافظة  الثانوية  المرحلة  طالبات  لدى  المنت   العقل  دات 

 حاختالف المؤهل العلمي و نوات الخبر  والدورات التدريبية في ملات تكنولو يا التعليم؟ 

 

 المؤهل العلمي: -1

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية حين اختالف ا تلاحات عينة البحث  

لتنمية عادات العقل المنت  لدى طالبات المرحلة الثانوية    big dataلوا ع توظيف مدخل البيانات الضخمة  
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التباين اة الباحثان اختبار "تحليل   One wayحادي  حمحافظة حي ة حاختالف المؤهل العلمي ا تخدمت 

Anova  ت ويوضح ذلك اللدوت اآلتي" 

" للفروق بين إجابات أفراد One way Anova( نتائج اختبار "تحليل التباين األحادي 14جدول )

 المؤهل العلمي  الدراسة طبقًا الختالف

مجموع   مصادر التباين المحور 

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوسط  

مجموع  

 المربعات 

قيمة  

(F ) 

مستوى  

لة الدال

 اإلحصائي 

وا تتتع توظيتتتف متتتدخل 

 bigالبيانتتات الضتتخمة 

data  لتنميتتتتتة عتتتتتادات

العقل المنت  لدى طالبات 

المرحلتتتتتتتة الثانويتتتتتتتة 

 حمحافظة حي ة

حين  

 الملموعات 

4.782 2 1.196 3.069 

 

0.020 

 
داخل  

 الملموعات 

35.457 111 0.390 

  113 40.240 الكلي

يتضح من خالت النتائ  في اللدوت  عاله و ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  

الضخمة  0.05) البيانات  مدخل  توظيف  وا ع  حوت  الدرا ة  إ احات  فراد  متو طات  حين   )big data  

الع المؤهل  لمتغير  تر ع  حي ة  حمحافظة  الثانوية  المرحلة  طالبات  لدى  المنت   العقل  عادات  لميت لتنمية 

(ت وهذا يعني اختالف  0.05( وهي  يمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) 3.069حيث كانت  يمة ف )

الضخمة   البيانات  مدخل  توظيف  وا ع  حوت  العلمي  المؤهل  حاختالف  النظر  لتنمية    big dataو  ات 

النتيلة هذه  واتفقت  البحث.  عينة  ا تلاحات  فراد  حاختالف  المنت   العقل  ) لئ عادات  مع   ,Reganياً 

تنمية  2014 حوت   اليب  المعلمين  تصورات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  و ود  والتي  ظ رت   )

عادات العقل المنت  تعلى لمتغير المؤهل العلميت والتي  ادت الفروق لصالح الرتبة لمؤهالت  على من  

 البكالوريوس. 

 سنوات الخبرة:  -2

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية حين اختالف ا تلاحات عينة البحث  

الثانوية    المرحلةلتنمية عادات العقل المنت  لدى طالبات    big dataلوا ع توظيف مدخل البيانات الضخمة  

التباين اةح اختبار "تحليل  الباحثان  الخبر  ا تخدمت  حاختالف  نوات  حي ة   One wayادي  حمحافظة 

Anova  ت ويوضح ذلك اللدوت اآلتي" 

" للفروق بين إجابات أفراد  One way anovaنتائج اختبار "تحليل التباين األحادي  (15جدول )

 سنوات الخبرة الدراسة طبقًا الختالف

ملموع   مصادر التباين  المحور

 المرحعات 

در ات 

 الحرية 

متو    

ملموع  

 المرحعات 

الداللة مستوى  ( F يمة )

وا تتع توظيتتف متتدخل  اإلحصائي 

 bigالبيانات الضخمة 

data  لتنميتتتة عتتتادات

العقتتتتل المنتتتتت  لتتتتدى 

طالبتتتتتتات المرحلتتتتتتة 

 الثانوية حمحافظة حي ة

 0.179 2 0.359 حين الملموعات 
0.418 

 

0.660 

 
 0.429 111 39.881 داخل الملموعات 

  113 40.240 الكلي

مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  و ود  عد   اللدوت  عاله  في  النتائ   خالت  من  يتضح 

البيانات الضخمة  0.05معنوية )   big( حين متو طات إ احات  فراد الدرا ة حوت وا ع توظيف مدخل 

data   الختالف  نوات تعلى  حي ة  حمحافظة  الثانوية  المرحلة  طالبات  لدى  المنت   العقل  عادات   لتنمية 
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دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.418الخبر  حيث كانت  يمة ف ) (ت وهذا 0.05( وهي  يمة غير 

الضخمة  البيانات  مدخل  توظيف  وا ع  حوت  الخبر   حاختالف  نوات  النظر  و  ات  اختالف  عد   يعني 

big data  ت هذه النتيلة مع لتنمية عادات العقل المنت  لدى طالبات المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة. واتفق

( واطميلي  عكة  مستوى  2015درا ة  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  و ود  عد   والتي  ظ رت   (ت 

التعليم اللامعي تعلى لمتغير    a = 0.05الداللة   في اتلاهات اةعضاد نحو ا تخدا  هيئة التدريس في 

حاة ال  المعلمات  تلود  التدريسية  الخبر   إلى  ن  هذا  ير ع  و د  التدريسية  الخبر ت  واال تراتيليات  يب 

المتعدد ت التي تم التدريب علي ا خالت  نين العمل وتحت إشراف إدار  المدر ة والتو يه المنا ب من  

  بل الم رفين الترحويين. 

 عدد الدورات التدريبية: -3

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية حين اختالف ا تلاحات عينة البحث  

الثانوية    المرحلةلتنمية عادات العقل المنت  لدى طالبات    big dataلوا ع توظيف مدخل البيانات الضخمة  

ال ا تخدمت  المعلومات  تكنولو يا  ملات  في  التدريبية  الدورات  حاختالف  حي ة  اختبار حمحافظة  باحثان 

 "ت ويوضح ذلك اللدوت اآلتي  One way Anova"تحليل التباين اةحادي  

" للفروق بين إجابات أفراد  One way anovaنتائج اختبار "تحليل التباين األحادي  (16جدول )

 عدد الدورات التدريبية  الدراسة طبقًا الختالف

 المحور
مصادر 

 التباين 

ملموع  

 المرحعات 

در ات 

 الحرية 

تو    م

ملموع  

 المرحعات 

 ( F يمة )

مستوى  

الداللة 

 اإلحصائي 

وا تتتع توظيتتتف متتتدخل 

 bigالبيانتتات الضتتخمة 

data   لتنمية عادات العقل

المنتتتتت  لتتتتدى طالبتتتتات 

المرحلة الثانوية حمحافظة 

 حي ة

حين  

 الملموعات 
3.772 2 0.377 

0.879 

 

0.556 

 

داخل  

 الملموعات 
36.467 111 0.429 

  113 40.240 الكلي

مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  و ود  عد   اللدوت  عاله  في  النتائ   خالت  من  يتضح 

البيانات الضخمة  0.05معنوية )   big( حين متو طات إ احات  فراد الدرا ة حوت وا ع توظيف مدخل 

data    الدورات لعدد  تعلى  حي ة  حمحافظة  الثانوية  المرحلة  طالبات  لدى  المنت   العقل  عادات  لتنمية 

(ت وهذا 0.05( وهي  يمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.879التدريبيةت حيث كانت  يمة ف )

يعني عد  اختالف و  ات النظر حاختالف الدورات التدريبية حوت وا ع توظيف مدخل البيانات الضخمة 

big data    ة. واختلفت هذه النتيلة  لتنمية عادات العقل المنت  لدى طالبات المرحلة الثانوية حمحافظة حي

( اللحون  درا ة  متطلبات 2016مع  ملات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  و ود  نتائل ا  حينت  والتي  (ت 
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تطبيا التعليم اإللكتروني المتعلقة حالمعلم تعلى للدورات التدريبيةت ولصالح المعلمين الذين حصلوا على  

 دورات تدريبية في ملات الحا وب. 

ا  النتائج  تنمية  لمتعلقة بالسؤال الرابع:  رابعاً:  البيانات الضخمة في  المقترح لتوظيف مدخل  ما التصور 

 عادات العقل المنت  لدى طالبات المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة؟ 

اشتملت الدرا ة الميدانية على تفسير لمعو ات توظيف مدخل البيانات الضخمة في تنمية عادات  

الثانوية حمحافظة حي ةت وفي ضود هذه الدرا ة ونتائل ا تقد  الباحثان    العقل المنت  لدى طالبات المرحلة

التصور  هذا  ويتناوت  الضخمةت  البيانات  ا تخدامات  حيات  المعلمات  دور  لتحسين  مقترًحا  تصوًرا 

 .المبرراتت واةهميةت والمتطلباتت وإ رادات تفعيل البيانات الضخمة

مبررات التصور المقترح في و ود حا ة ملحة لتحسين توظيف  تتمثل  :مبررات التصور المقترح

 :ا تخدا  البيانات الضخمة في ملات إعداد المعلماتت وتتمثل  هم هذه المبررات فيما يأتي 

ما   فرت عنه نتائ  الدرا ة الميدانية التي  كدت ضعف ا تخدا  متدارس التعلتيم العتا  للبيانتات  .1

 .الضخمة نتيلة صعوحات كثير 

ا تخدا  تقنية المعلومات واالتصات ا تخداماً فعاالً في التعليم حالمملكة العرحية السعودية   ضرور  .2

 ؛ لتحقيا حيئة تعليمية غير تقليدية داخل حلر  الدرا ةت  ادر  علتى دعتم 2030اتسا اً مع رؤية  

نظتم تحوت وزار  التعلتيم متن النمتوذج التقليتدي إلتى النمتوذج الترحتوي اللديتدت وكتذلك لتفعيتل 

 .التدريب عن حعد والبيانات الضخمة

عملية إعداد المعلم في الدوت المتقدمة  صبحت تعتمد حدر ة كبير  على توظيف تكنولو يا التعليم  .3

والمعلومات فتي العمليتة التعليميتةت ومتن ثتم فعلتى متدارس محافظتة حي تة فتي المملكتة العرحيتة 

 .السعودية مواكبة هذا التطور العالمي

التعلتيم اهتمامتاً حالغتاً حم تروع التحتوت الر متي التذي  كتدت فيته  هميتة ا تتخدا  اهتمت وزار    .4

المستحدثات التقنيةت وتطورات علو  االتصاالت والمعلومتاتت والتتدريب المستتمر عليتهت وهتذا 

 .التطوير يعد منقوصاً إذا لم يتم اإلعداد الليد للمعلمات ال تخدا  وتوظيف هذا النوع من التعلم

ائا ترحوية  ديد  تتلتاوز التعلتيم الستلبي لوضتع المعلتم والمتتعلم فتي محتي  يتطتور اعتماد طر .5

 حا تمرارت  ي محي  حنّادت ون ي ت ومتفاعلت وم لع على التعلم الذاتي.

الوصوت إلى نموذج المعلم اإللكتروني المستقبليت وهو نمتوذج  ديتد متن   تاتذ  التعلتيم؛ اةمتر  .6

   د تغيراً في المستقبل. الذي يعني  ن دور اة تاذ  وف ي

 :أهمية التصور المقترح

التعليم   غياب  ظل  في  االلكتروني  التعليم  كورونا  همية  حسبب  ائحة  الراهنة  الظروف  ك فت 

كذلك  حرزت   مستوياتهت  حمختلف  الوزار   في   از  البيانات  حقواعد  االهتما   يستدعي  مما  الحضوريت 

المعرفة   إنتاج  في  والطالبات  الطالب  الذي  كدته  دور  وهو  المتت ت  العقل  عادات  ا تخدا   خالت  من 

الدرا ات واةدحيات المتعدد  المرتبطة حا تخدامات البيانات الضخمةت والتي تنادي حو ود إطار تصور  

 :متكامل له داخل العملية التعليمية يمكن  ن يضمن ما يأتي 

علتتى ا تتتخدا  البيانتتات إيلتاد كتتوادر مؤهلتتة متتن المعلمتات حمتتدارس محافظتتة حي تتةت و تادر   •

 .الضخمة حكفاد 
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من الممكتن  ن تفيتد هتذه الدرا تة القتائمين علتى تخطتي  وتطتوير المنتاه  وطترق التتدريس  •

 حتضمين عادات العقل في المحتوى الدرا ي وفي طرق التدريس لالرتقاد حالطالبات والطالب.

من ا تخدا    تاليب و دوات  ن ا تساعد  صحاب القرار في اتخاذ الو ائل المساعد  التي تليد   •

 مدخل البيانات الضخمة في تحقيا منتلات تعليمية مرغوحة.

تلويتتد المتخصصتتين والقتتائمين علتتى تطتتوير المنتتاه  التعليميتتة فتتي المراحتتل المختلفتتة حتتأهم   •

 الصعوحات التي تحد من ممار ة مدخل البيانات الضخمة في تنمية عادات العقل المنت . 

قائمين علتى تطتوير المنتاه  الدرا تية فتي المملكتة العرحيتة الستعودية تلويد المتخصصين وال •

حقائمة ةهم المقترحات والحلوت لموا  ة المعو ات التي تحد من ا تخدا  المعو ات وتطبيقات ا 

 التعليمية في ا تخدا  مدخل البيانات الضخمة وتأثيرها على عادات العقل المنت .

 .ت التحوت من التعليم التقليدي إلى التعلم الر مياإل  ا  في إزالةت  و تقليل صعوحا •

تطوير  ميع المؤ سات التعليمية عن طريا اةخذ حالتعلم الر مي ححيث تخلا  يالً واعيتاً حمتا  •

 .يدور حوله في العالم متكيفًا مع التكنولو يا اللديد 

 :متطلبات التصور المقترح

 :ملموعة من المتطلبات  هم ا ما يأتي لتطبيا التصور المقترح الحد من توافر 

ا تناع تا  من  ميع المسئولين والعاملين في مدارس محافظة حي ةت حأهمية البيانات الضخمةت ودورها  •

 .في تحسين  ود  مخر ات العملية التعليمية

حيان  هميته وضرورته في تطوير العملية   • ثقافة التحوت الر مي داخل مدراس محافظة حي ة مع  ن ر 

 .تعليميةال

 توفير حنى تحتية لقواعد المعلومات اةلكترونية الالزمة.  •

تقليص  و تخفيف حد  الم كالت الخاصة حبيئة البيانات الضخمة داخل مدارس محافظة حي ة من حيث   •

 .نقص اة  ل ت  و عد  منا بت ا للتطور الحاليت  و االنقطاع المتكرر ل بكة المعلومات... إلخ

 .الر مي العالمي حما يتنا ب مع وا عنا الحالي في مدارس محافظة حي ة تطويع التحوت  •

 توفير التدريب الالز  للميع المست دفين.  •

تدعيم  واصر التعاون والتواصل حين مدارس محافظة حي ةت والمؤ سات المختلفة داخل الملتمع التي   •

 .تعتمد على التحوت الر مي
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 :مالمح التصور المقترح وآليات تنفيذه

في ضود ما ك فت عنه الدرا ة الميدانية واةدحيات المتعدد  في ملات البيانات الضخمةت يتضح  

المعلمات  ا تخدا   فاعلية  زياد   في  يس م  يمكن  ن  تنفيذهت  وآليات  مقترح  ضرور  وضع مالمح تصور 

 :لمتطلبات التحوت الر ميت وفيما يأتي عرض مالمح هذا التصور وآليات تنفيذه 

ة اتباع نظام محكم وشامل لنشر ثقافة البياناات الضاخمة لادى جمياع المعلماات والطالباات، أوالً: ضرور

 :وذلك عن طريق

عقد ورش عمل وندوات تدور حوت  هميتة البيانتات الضتخمةت علتى  ن يتتم التتدريس ح تا  و  .1

 .التفاعل حين الم تركين إلكترونياً حقدر اإلمكان

تعلتيم التقليتدي واللمتدارس التتي تستتخد  البيانتات عقد مقارنات وتحليل نماذج لبعض نتائ  ال .2

 .الضخمةت وذلك لبيان  همية البيانات الضخمة؛ و نه  كثر  ود  من التعليم التقليدي

تخصيص و ت محدد ح كل دوري   بوعيًّا لكل مدر ة من مدارس المحافظة يخصص لن ر  .3

قتاد عتا  للميتع  عضتاد ثقافة البيانتات الضتخمةت علتى  ال يقتل عتن  تاعتين   تبوعياًت ثتم ل

 .المدر ة كل ش ر

دعو  حعض المتخصصين في البيانات الضخمة للم اركة في ورش العمل والندوات الخاصتة  .4

حالبيانات الضخمة المنعقد  حإدار  التعليمت و ن يتم تبادت الليارات حين المدارس والمراكل التي 

 .تعتمد على البيانات الضخمة

يانات الضاخمة يكاون تابعًاا لوحادة الجاودة باادارة التعلايم التابعاة لمحافظاة ثانياً: إنشاء قسم خاص بالب

وتكتون م متته وضتع الخطت  واال تتراتيلياتت واإلشترافت والتنفيتذت والتقتويم لملتات البيانتات : بيشاة

 :الضخمة على  ن يراعى في الخطة الموضوعة العوامل اآلتية

ً  ن تكون الخطة محدد  الخطوات حطريقة وا عية ومح .1  .دد  زمنيا

 . ن تكون  هداف ا مصوغة إ رائياً ويمكن  يا  ا .2

 – ن تراعتتي اللوانتتب المتعتتدد  للعمليتتة التعليميتتة داختتل اإلدار ت مثتتل  اةهتتداف التعليميتتة  .3

 تدر  المعلمتين علتى التعامتل   –خبرات المعلمين    –خصائص المتعلمين    –المحتوى الدرا ي  

متدى تتوافر المتخصصتين فتي الصتيانة   –ر اة  تل   مدى تواف  –مع التكنولو يا اإللكترونية  

 .والت غيل

 . ن تحدد مراحل التنفيذ طبقًا للدوت زمني .4

 ن تحدد كيفية عمليات التقويمت على  ن تكون حصور  مستمر  ووا عيةت وتعتمتد علتى التغذيتة  .5

 .الرا عة حصفة مستمر 

  ن تتصف حالمرونه. .6
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 :اإلنجليزية للمعلمين والمعلمات، على أن يراعى فيها ما يأتيثالثاً: عقد دورات في الل)ة 

 . ن ت تم حلغة الحا وب والمصطلحات المختلفة الخاصة حه .1

 . ن تكون ملانيةت  و على نفقة اإلدار  .2

 . ن يتنا ب و ت انعقادها مع طبيعة عمل المعلمين و ماكن م ومواعيدهم .3

 .والم تمون حالبيانات الضخمة ن يحاضر في ا المتخصصون في اللغة اإلنلليلية  .4

 . ن يكون هناك تقويم مستمر وتغذية را عة للميع الم تركين .5

 . ن تمنح حوافل ومكافآت وش ادات تقدير للمتميلين في هذه الدورات  .6

إدار  العمتل حلميتع   ستا   :رابعاً: زيادة دافعياة المعلماات الساتخدام البياناات الضاخمة، وذلاك عان طرياق

 :إلكترونياً من خالت موا ع خاصة على شبكة المعلومات الدوليةت ويتم عن طريق ا اإل رادات اآلتيةالمدر ة  

 . بوت الطالبات وتسليل ن حالمدر ةت وإعالن اللداوت الدرا ية و ماكن المحاضرات  .1

إعالن اال تماعات الدورية لأل سا  ومللس المدر ة والللتان المنبثقتةت وعترض متا   تفرت  .2

 . تماعات من خالت الموا ع المخصصة لذلكعنه هذه اال

 .المكاتبات الخاصة حين اإلدار  واة سا  المختلفة حالمدر ة .3

 .عرض حعض اةححاث على الموا ع المخصصة لال تفاد  من ا .4

 .تلقي شكاوى الطالبات والرد علي ا .5

 .إعالن نتائ  االمتحانات الفصلية والن ائية .6

والمعلماات أو عناد تارقيتهم، اإلجاادة التاماة للاتعلم اإللكتروناي،   خامساً: أن يشترط في تعيين المعلمين

 :ويتطلب ذلك

 .الرخصة الدولية في  ياد  الحا وب  الحصوت على ش اد  .1

 .ا تياز اختبار يعقد للمتقدمين في التعلم االلكتروني نظريًّا وعمليًّا .2

 .ت الساحقة لذلكتقديم السير  الذاتية في ملات التعلم االلكتروني وا تخدامات والخبرا .3

 :سادساً: زيادة الوقت المخصص لتدريب المعلمين على البيانات الضخمة عن طريق

 . ن يتم التدريب في اإل ازات الر مية  و حعد مواعيد العمل الر مية .1

 .منا بة الو ت لكل من المدرحين والمتدرحين .2

 .احتساب الحضور حأ ر ووضع الحوافل المادية لذلك .3
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التحول من التعليم التقليدي بالمدرسة إلى النظام الرقمي لتحليل البيانات الضخمة بصاورة سابعاً: أن يتم  

 :تدريجية، وذلك عن طريق

توفير الخبرات المدرحة لذلك واال تعانة ح ا من إدارات و امعات  خترىت تتم تطبيق تا للتتعلم  .1

 .اإللكتروني

الل ات المستئولةت مثتل  التوزار  الترحيتة إ ناع إدار  المدر ة حأهمية هذا التحوت عن طريا   .2

 .والتلعيم ومكاتب التعليم حمحافظة حي ة والمراكل العلمية للتعلم اإللكتروني التاحعة لللامعات 

البدد حالمقررات التي يس ل تدريس ا إلكترونيًّا وفتا نتتائ  تحليتل البيانتات الضتخمة ثتم حقيتة  .3

 .المقررات تدريليًا

  والمدر ة عند تحويل  ي مقترر إلكترونيتاً فتي ضتود نتتائ  تحليتل زياد  الحوافل من اإلدار .4

 .البيانات الضخمة

 .توفير اة  ل  واةدوات الخاصة حالبيانات الضخمة الالزمة ل ذا التحوت .5

 :ثامناً: تحسين بيئة التحول الرقمي بالمدرسة، وذلك عن طريق

 :البيانات الضخمةت ويتطلب ذلكالصيانة المستمر  والدورية لأل  ل  والمعدات الخاصة ح –  

 .تدريب العاملين والفنيين والمسئولين عن ا في مراكل الصيانة الخاصة حذلك .1

التعا د مع شركات الصيانة والتوكيالت الخاصة ح ات على  ن يكون هناك متاحعة دوريتة وفتي  .2

 .مواعيد ثاحتة للصيانة وإعطاد التو ي ات الالزمة للعاملين ح ا

 .اال تعانة حالخبرات المختلفة في ملات الصيانة وذات الصلة حتحليل البيانات الضخمة .3

تخفيض ر و  االشتتراكات فيمتا يختتص حإن تاد الموا تع وكتذلك شتبكة المعلومتات الدوليتةت متادا    –ب  

 .يستخد  في الملاالت العلمية والتعليميةت على  ن تدعم الحكومة واللامعة ذلك

المادية والمعنوية لكل ما يتميل في ا تتخدا  هتذا النتوع متن التتعلمت خاصتة المعلمتين   زياد  الحوافل  –ج  

 .والمعلمات 

زياد  الميلانية المخصصة للتعلم اإللكترونيت وذلك ةهمية الدور الذي تقو  حه مدارس محافظة حي ة   –د  

 .مهفي إعداد الطالب القادر على التفاعل مع التكنولو يا الحديثة في عمليات تعل

تطوير اة  ل  اإللكترونية الخاصة حالتعلم حما يتنا ب مع التطورات الحديثةت على  ن يتم ذلك  نويا   -هت 

 .وحصفة مستمر 

 ن تقو  إدار  التعليم حمحافظة حي ة حتوفير كافة متطلبات توظيف وا تخدا  البيانات الضخمةت وتقديم   –و  

 .لتكاليفكافة التس يالت الالزمة حأ  ل الطرق و  ل ا

 اختيااار القيااادات التربويااة الواعيااة والفاعلااة ماان داخاال المدرسااة لاعااداد والتوجيااه والتقااويمتا تتعاً  

حا تمرار للمعلمات في تطبيا تحليل البيانات الضتخمةت وذلتك عتن طريتا اختبتارات تعقتد ل تم فتي هتذا 

 .الملاتت وتؤكد صالحيت م للقياد 
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حمراكتل وشتبكات المعلومتات الترحويتة والعلميتة المحليتة   عاشراً  ضترور  رحت  متارس محافظتة حي تة 

 .والدولية  لالطالع على كل ما هو  ديد ومستحدث في هذا الملات ويمكن  ن يفيد المعلمين والطالب 

الحادي ع ر  عقد شراكة حين إدار  التعليم حمحافظة حي ة والمؤ سات التعليميةت واإلعالميةت والتلاريتةت 

 .لتمعت تلك التي تستخد  البيانات الضخمة؛ وذلك لتعظيم اال تفاد  من اواال تصادية في الم

منح المتميلات من المعلماتت و ائدات المدارس في ملات ا تتخدا  البيانتات الضتخمة مكافتآت ماليتةت  و 

 .معنويةت  و إ ازات تفرغ؛ وذلك لتعليل م ارات م في هذا الملاتت وت ليع غيرهم على التميل

البحث وتفسيرها : مناقشة نتائج  

 كدت نتائ  البحث الحالي  ن  فراد عينة البحث لدي م حعض القصور في التوعي حخصتائص البيانتات 

الضخمة ووا ع توظيف ا في تنمية عادات العقل وغيرها من المنتو ات التعليمية المرغوحتة فتي المؤ ستة 

حتنظيم البيانات المتوافر  لدي ات و ن تستفيد المدر ة التعليميةت وكان لدي م الوعي حأهمية  ن ت تم المدر ة 

من حلم البيانات المو ود  لدي ا مسبقاً في تنمية عادات العقل المنتلة لدى الطالباتت وضرور   ن يتوافر 

لدى المدر ة الثانوية مصادر متنوعة للحصوت على البيانات يمكن  ن تفيد في تنمية عادات العقل المنتلة 

 اتت كما يلب  ن تسطير المدر ة على  رعة البيانات المتاحة من خالل ا.لدى الطالب

( والتي  كدت على  ضرور  الحفاظ على  اعتد  2019وتتفا هذه النتائ   لئياً مع درا ة الدارودي)

البيانات التي تمتلك ا المؤ ستة والتتي ت تمل  ميتع محتويات تات ومتاحعت تا ح تكل مستتمرت والتأكيتد علتى 

نية التنقيب عن البيانات والبرام  المختصة حإدار   واعتد البيانتاتت وا تتخدا  التتداحير اةمنيتة ا تخدا  تق

اإلضافية لحفظ المستودعات  و تحليالت البيانات الضخمةت وحا ة المؤ سة التعليمية إلى  دوات وتقنيات 

 ب.حرملية ل ا القدر  على التعامل مع تقنية البيانات الضخمة مثل تقنية ال ادو

( والتتي  كتدت علتى حا تة المؤ ستة التعليميتة إلتى 2018كما تتفا هذه الدرا ة مع درا ة رشوان)

ا تقطاب متخصصين يمتلكون المعارف والم تارات فتي التعامتل متع البيانتات الضتخمة تقنيتاً وحرمليتاًت 

لبيئتة المعقتد  والتأكيد على توظيف م نيين يمتلكون م تارات إدار  البيانتات و تادرين علتى التعامتل متع ا

للبيانات الضخمةت واحتعاث العاملين المختصين في دورات تدريبية خار ية لتأهيلي م والتعا د مع شركات 

 خار ية ل ا القدر  الكافية على تحليل وإدار  البيانات الضخمة.

نتات كما  ثبتت النتائ   ن المعلمات يوا  ن صعوحات في توظيف التقنيات الترحوية ح كل عتا ت والبيا

الضتتخمة ح تتكل ختتاصت و ن هتتذه الصتتعوحات تتفتتاوت فتتي حتتدت ا و ثرهتتا متتا حتتين عاليتتة  تتدًات وعاليتتةت 

( والتي  كدت علتى الصتعوحات التتي يمكتن  ن 2014ومتو طةت وهذا يتفا مع درا ة الفريح والكندري)

انتات الضتخمة توا ه القائمين على تطبيا المستحدثات التكنولو ية وضترور  اهتمتا  المتدراد حثقافتة البي

والمعرفة حالتقنيات المختلفتة المرتبطتة ح تات وتوعيتة المتوظفين حا ت تراف مستتقبل مستتخدمي ا وتتوفير 

الميلانية الكافية إلن اد  سم مختص حالبيانات الضخمةت وتركيل اهتما  اإلدارات التعليمية على  عل  كبر 

الضتخمةت وا تتغالت القيتاد  اإلداريتة    در ممكتن متن البيانتات مفتوحتة ومتاحتة ما  مستتخدمي البيانتات 

 للبيانات الضخمة في اتخاذ القرارت المالية واإلدارية المنا بة.
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( حين متو طات إ احات عينتة 0.05كما  ثبتت النتائ  و ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

لمنتت  لتدى طالبتات لتنمية عتادات العقتل ا big dataالدرا ة حوت وا ع توظيف مدخل البيانات الضخمة 

المرحلتتة الثانويتتة حمحافظتتة حي تتة تر تتع لمتغيتتر المؤهتتل العلمتتيت وعتتد  و تتود فتتروق حتتين متو تتطات 

ا تلاحات العينة تعلى لمتغير  نوات الخبر ت  و عدد الدورات التدريبيةت ورحما ير ع ذلك إلتى اختتالف 

لمعلمتات نتيلتة المؤهتل العلمتيت وإن الكفايات ال خصية في التخطي  والتنفيذ والتقويم ح كل وا ع حتين ا

 اختيارهم الد يا لكفاية فعالة واحد   مر صعب وتحد كبير ل م.

كما   ن الخبر  التدريسية تتلود المعلمتات حاة تاليب واال تتراتيليات التدريستية المتعتدد ت التتي تتم 

المنا تب متن  بتل الم ترفين التدرب علي ا خالت  نين العمتل وتحتت إشتراف إدار  المدر تة والتو يته  

الترحويينت ولكن ا كانت غير دالة إحصائياً نتيلة  ن التقنية حديثة وتحتاج إلى معرفة وإلمتا  حالتكنولو يتا 

 الحديثة.

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات 

 أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

-1 ن العبارات من ) البيانات الضخمة  وضحت نتائ  البحث المرتبطة حالملات اةوت المتعلا ححلم -1

تراوحت 8 إذ  "ضعيفة"؛  حدر ة  حيث  ادت  حي ة  محافظة  مدارس  لدى  متوافر   غير  كانت  (ت 

(ت حيث حلغ متو   ا تلاحة  فراد العينة على الملات 2.9261(ت و )2.7389 وزان ا النسبية حين )

 (. 2.5934ككل)

صة حالتنوع في ملات ا تخدا  البيانات الضخمة  ( الخا16-9 وضحت نتائ  البحث  ن العبارات من)   -2

( حين  النسبية  تراوحت  وزان ا  حيث  محايدت  حدر ة  اةهمية  نطاق  حين  و 2.6897تتراوح   )

 (. 2.8407(ت إذ حلغ متو   ا تلاحة  فراد العينة على الملات ككل )2.9507)

للة البيانات الضخمةت ( المتعلقة حسرعة معا23( إلى )17 وضحت نتائ  البحث  ن العبارات من ) -3

حيث   "محايد"ت  حدر ة  اةهمية  نطاق  في  كانت  من ا  حي ة  حمحافظة  التعليم  مدارس  ا تفاد   ومدى 

( حين  النسبية  و)2.7624تراوحت  وزان ا  على  2.9212(  العينة  ا تلاحة  فراد  متو    حلغ  إذ  (ت 

 (. 2.8516الملات ككل )

4- ( من  العبارات  البحث  ن  نتائ   )24 وضحت  إلى  الثانوية 29(  المدر ة  إدار   حدعم  المتعلقة   )

تنظيميةت   دون  يود  للمستخدمين  المعلومات  إتاحة  على  النظا   و در   المعلوماتت  نظا   ال تخدا  

 ( حين  النسبية  تراوحت  وزان ا  حيث  نطاق"محايد"ت  في  و) 2.5123وكانت  حلغ  2.9655(  إذ  (؛ 

 (.2.7946متو   ا تلاحة  فراد العينة على الملات ككل )

( المتعلقة حتنمية عادات العقل المنت  كانت في 36( إلى )30 وضحت نتائ  البحث  ن العبارات من ) -5

(ت حيث حلغ  2.9655( و)2.7143نطاق اةهمية حدر ة محايدت حيث تراوحت  وزان ا النسبية حين )

 (.2.8673متو   ا تلاحة  فراد العينة على الملات ككل )

نسبة م -6 ذات  و ن 60ئوية   ل من  عد  و ود عبارات  المعلماتت  حين  )تمثل صعوحة منخفضة(   %

  ميع عبارات اال تبانة تمثل صعوحات متو طةت وعاليةت وعالية  دًا.
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( حين متو طات إ احات  فراد الدرا ة  0.05و ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -7

الضخمة   البيانات  مدخل  توظيف  وا ع  عا  big dataحوت  طالبات  لتنمية  لدى  المنت   العقل  دات 

 المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة تر ع لمتغير المؤهل العلمي.

8-  ( معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  و ود  إ احات  فراد 0.05عد   متو طات  حين   )

الضخمة   البيانات  مدخل  توظيف  وا ع  حوت  لدى    big dataالدرا ة  المنت   العقل  عادات  لتنمية 

 طالبات المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة تعلى الختالف  نوات الخبر . 

إحصا -9 داللة  ذات  فروق  و ود  ) عد   معنوية  مستوى  عند  إ احات  فراد 0.05ئية  متو طات  حين   )

الضخمة   البيانات  مدخل  توظيف  وا ع  حوت  لدى    big dataالدرا ة  المنت   العقل  عادات  لتنمية 

 طالبات المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة تعلى لمتغير عدد الدورات التدريبية. 

 توصيات البحث:

المعلمتتين والمعلمتتات فتتي محافظتتة حي تتة فتتي ملتتات تحليتتل البيانتتات اةهتمتتا  حتأهيتتل وتتتدريب  .1

 .الضخمةت ليكونوا  اهلين عند تطبيا تلك الم روعات على المستوى الوطني

 هميتتة مستتاند  القيتتادات الداعمتتة لم تتروعات البيانتتات الضتتخمةت  تتواد متتن داختتل التتوزار   و  .2

لتغيير لتطبيتا ذلتك التحتوت الر متيت متع الوزارات ذات العال ةت ةن هؤالد هم من  يقو  حقياد  ا

ضرور  م اركت م في المؤتمرات والن اطات العالمية ذات العال ة حنظم وتكنولو يتا االتصتاالت 

والمعلومات لإلطالع على  حدث المستلدات في الملات وتبادت الخبرات مع المختصين العتالميين 

 .في التعليم العا حوت  فضل الطرق لال تفاد  من تحليل البيانات الضخمة 

دعم اإلدارات المختصة  و الم تمة حالبيانات الضخمة فتي التوزار  لتطتوير خطط تات وحرامل تات  .3

 .وت ريعات ات إضافة إلى التنظيمات الخاصة حالتعليم اإللكتروني

تبني مليد من حرام  التدريب والتأهيل المحلية والعالمية لمنسوحي الوزار  متن إداريتين ومعلمتين  .4

 .مستوى  اهليت م لتطبيا البيانات الضخمة في العملية التعليميةلرفع 

ضرور  اهتما  الوزار  حعمل حمتالت توعيتة عامتة متخصصتة حتوت مفتاهيم البيانتات الضتخمة  .5

وفوائتتدهات وإ امتتة مليتتد متتن المتتؤتمرات وورش العمتتل وحلقتتات النقتتاش ودعتتو  المتخصصتتين 

 .والم تمين وذوي العال ة

رشتتادية عتتن  هميتتة البيانتتات الضتتخمة وفوائتتدها لمستتؤولي إدارات التعلتتيمت  هميتتة تقتتديم حتترام  إ .6

ومديري المدارست والمعلمينت والطالبت وذلتك  بتل تطبيتا  ي م تروع فتي التعلتيم اإللكترونتي 

 .لضمان تحقيا الفائد  المر و  وتفاعل المست دفين حطريقة  يد 

ال تتخدا  التقنيتة فتي التعلتيم علتى   تطوير حرام  ت ليعية وحتوافل للمعلمتين ومتديري المتدارس .7

نطا ات صغير  لتكون لدينا  اعد   اهل  لتطبيا مدخل البيانات الضخمة في المدارس على نطاق 

وا عت و د تساعد مثل هذه البرام  في اكت اف ملموعة يمكن  ن ت ارك فتي تطبيتا م تروعات 

 .التعليم اإللكتروني في المستقبل
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ر وتل يل البنيتة التحتيتة فتي المتدارس متع رصتد ميلانيتات ل تذا المبادر  إلى وضع خط  لتطوي .8

 .الغرض 

 همية اال تعانة حمست ارين وحيوت خبر  محلية وعالمية لم اركة الوزار  والل تات ذات العال تة  .9

حالم اريع الوطنية في التحوت الر مي في التعليم العا  مثل م روع الملك عبتد هللا لتطتوير التعلتيم 

 .كةالعا  في الممل

إ راد مليد من الدرا ات الميدانية لمعرفة اللاهلية لتطبيا مدخل البيانتات الضتخمة متن   تات  .10

محايد  و  ات داخل الوزار ت للمساعد  في تطبيا م روعات التعليم اإللكترونتي علتى المستتوى 

 .الوطني

 المقترحات:

التعلتيم العتالي فتي المملكتة ( لتطتوير ختدمات مؤ ستات Big Dataتوظيف البيانات الضتخمة ) .1

 العرحية السعودية.

في ترشتيد اتختاذ القترارات الماليتة واإلداريتة لمتدارس  Big Dataدور تحليل البيانات الضخمة  .2

 محافظة حي ة.

توظيف البيانات الضخمة في صنع السيا ة التعليميتة المستتند  إلتى اةدلتة حمتدارس التعلتيم العتا   .3

 حالمملكة العرحية السعودية.

" فتي تطتوير Big Dataالتدريب عن حعتد كمتدخل لتوظيتف م تارات إدار  البيانتات الضتخمة " .4

 اةداد الم ني لدى حعض معلمات المرحلة الثانوية حالمملكة العرحية السعودية.

 ثر التفاعل حين نم  تقدير المحتوى وتو يت تقديم الدعم في حيئة إلكترونيتة لتنميتة حعتض كفايتات  .5

 لدى معلمات المرحلة الثانوية حمحافظة حي ة.  Big Dataبيانات الضخمة التنظيم الفعات لل

معايير تحقيا الفاعلية المؤ سية لمدارس التعليم العا  حمحافظة حي ة في ضود ا تتخدا  تحلتيالت  .6

 البيانات الضخمة.

اللامعات  .7 نحو  التحوت  ضود  في  للمنتلات  الذكي  التسويا  في  الضخمة  البيانات  ا تخدا    ثر 

 دارس المنتلة. والم
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 قائمة المراجع: 

 أوالً: المراجع العربية:  

فاعلية حرنام  تدريبي  ائم علتى النظريتة المينائيتة فتي تنميتة حعتض (.  ٢۰۱۱إحراهيمت نورهان حسين )

)ر تالة ما ستتير غيتر من تور (. كليتة   عادات العقل المعرفيتة لتدى دار تات الفصتل الواحتد 

 الدرا ات العليات  امعة القاهر .

فاعلية ا تخدا  نموذج مارزانو ةحعتاد التتعلم فتي تتدريس الرياضتيات فتي تنميتة (  2008 حمدت محمد )

ر الة ما ستير غير من ور . مع د البحوث -التحصيل وعادات العقل لدى تالميذ الصف الثاني

  امعة القاهر . والدرا ات الترحوية.

(.  همية تحليل البيانات الضخمة في اتخاذ القرار في  امعة الملك  عودت 2018اةكلبيت علي حن ذيبت )

 8-6فترع الخلتي  العرحتي   –المؤتمر السنوي الراحع والع رون للمعية المكتبات المتخصصتة  

 .16-1ت مسق ت  لطنة عمانت صص 2018مارس 

مللتة مكتبتة الملتك ف تد تحويل البيانات الضتخمة إلتى  يمتة مضتافةت    (.2017اةكلبيت علي حن ذيبت )

 . 102-82ت 2ت العدد 23ت السعوديةت المللد الوطنية

ت متتتتتاح علتتتتى  البيانتتتتات الضتتتتخمة وملتتتتاالت تطبيق تتتتا(. 2018البتتتتارت عتتتتدنان مصتتتتطفي)

https://cutt.us/yZGSq  

 -.2021فبرايتر  20. تاريخ اإلطتالع 2014حن هند ت مختار. "البيانات الضخمة  اختراع    تحديث؟"ت 

  www.benhenda.com/ara/?p=1263متاح في  

ي طفتتل (. دور العلتتو  واالكت تتاف فتتي تنميتتة حعتتض عتتادات العقتتل لتتد 2014توفيتتات   تتماد فتحتتيت )

 .٢۷۸- ٢٢٣ت (٢) ٢٢كلية البحوث والدرا ات الترحويةت  مللة العلو  الترحويةالروضة., 

. تر متة ا تك تاف وتقصتي عتادات العقتلت  (2000 امعة المدينة العالميةت ماليلياد کو نات وكاليتكت )

 مدارس الظ ران اةهلية, السعودية  دار الفكر الترحوي.

ت متتاح علتى  وتحسين التعلتيم Big Dataتحليل البيانات الكبير   (.2017اللعيدت عبدالرحمن عويض)

https://cutt.us/U7jfE  

عادات العقل والفاعلية الذاتية لدى طلبة الصفين الساحع والعاشر فتي (.  ٢۰۰۸حلاتت عبد هللا إحراهيمت )

ت ر الة ما ستير غير من ور , كلية الدرا ات فيةاةردن وارتباط ا حبعض المتغيرات الديمغرا

 العليات  امعة

التقتويم فتي تنميتة التحصتيل وعتادات  -اال تتلاحة -( فاعلية ا تراتيلية البداية2008حسا  الدينت ليلي )

المؤتمر العلمي الثاني ع رت الترحيتة العقل لدى طالب الصف اةوت اإلعدادي في ماد  العلو ت  

 .40 -1ت اللمعية المصرية للترحية العمليةت مصرت لملتمعيالعملية والوا ع ا

. تكنولو يتا تعلتيم ذوي االحتيا تات الخاصتة والو تائل المستاعد (.  2014حسن البتاتع عبتد العتاطي. )

 .اإل كندرية  دار اللامعة اللديد 

لتدى عينتة متن فعالية حرنام  تدريبي في تنميتة حعتض عتادات العقتل (.  ٢۰۱٢حسينت   ماد عطا هللا ) 

 . ر الة ما ستير غير من ور ت كلية الترحية  امعة  نوب الوادي. تالميذالمرحلة اإلعدادية حقنا

https://cutt.us/yZGSq
http://www.benhenda.com/ara/?p=1263
https://cutt.us/U7jfE
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(. كيف تحدد البيانتات التضخمة مستقبلنا. ور تات 2019الداروديت ن ى حنت عوض حن  عيد  و نللي)

 (.680-650متارست  6-5ت )للمعية المكتبات المتخصصة 25للمؤتمر العمل المقدمة 

فاعلية تصميم حيئة تعلم متاد  الكيميتاد ومنستلم متع (.  ٢۰۰۹ر ب السيد المي ي و ي ان  حمد محمود )

الدماغ في تنمية عادات العقل والتحصتيل لتدى طتالب المرحلتة الثانويتة ذوي   تاليب معاللتة 

 .٣۰۱-٣۰۵ت (۱) ۱۵ت مللة درا ات ترحوية وا تماعيةالمعلومات المختلفة 

في ترشيد اتخاذ  Big Data(. دور تحليل البيانات الضخمة 2018رحمن محمد  ليمان )رشوانت عبد ال

مللتتة الدرا تتات القتترارات الماليتتة واإلداريتتة فتتي اللامعتتات الفلستتطينية  درا تتة ميدانيتتة. 

 .41-22(ت ص ص 1)ع 11   امعة ال  يد حمه لخضر الواديت م  اال تصادية والمالية

في ترشيد اتخاذ  Big Data(. دور تحليل البيانات الضخمة 2018ن. )رشوانت عبدالرحمن محمد  ليما

مللتتة الدرا تتات القتترارات الماليتتة واإلداريتتة فتتي اللامعتتات الفلستتطينية  درا تتة ميدانيتتة. 

كليتة العلتو  اال تصتادية والتلاريتة  -   امعة ال  يد حمته لخضتر التوادي اال تصادية والمالية

 .41 - 22(ت 1, )11وعلو  التسييرت

(. در ة توافر متطلبات تطبيا التعليم اإللكتروني في اةردن من و  ة 2016اللحونت حمد محمد عقلة.)

العلتتو   -نظتتر عينتتة متتن معلمتتي الترحيتتة اإل تتالمية فتتي محتتافظتي  تترش وعللون.درا تتات 

 .533 513ت 2تع 43عماد  البحث العلميت م   –الترحوية  اللامعة اةردنية 

(. 2019حمتتودت شتتندت  تتمير  محمتتد إحتتراهيمت و إحتتراهيمت إيمتتان لطفتتي. )التتلحالنت و تتا   تتمير م

  مللتة اإلرشتاد النفستيالخصائص السيكومترية لمقياس عادات العقل لطلبة المرحلة الثانويتة.  

 .340 - 311(ت 57مركل اإلرشاد النفسيت ) - امعة عين شمس 

تخاذ القترار والتخطتي  اال تتراتيلي (.البيانات الضخمة ودورها في دعم ا2018السالميت  مات مطر )

فترع الخلتي   -المؤتمر السنوي الراحع والع رون للمعية المكتبات المتخصصةدرا ة وصفية.  

 .ت مسق ت  لطنة عمان2018مارس  8-6العرحي 

(. توظيف تكنولو يا التعليم في مدارس ذوي االحتيا تات الخاصتة المعتايير 2015 رايات عادت السيد )

مقدمة لمتؤتمر اللمعيتة المصترية للكمبيتوتر التعليمتي الثالتث )التدولي ر ة عمل  والتحدياتت و

 .ت مارست حور عيد ٢۹-٢۵ت الفتر  اةوت(ت تكنولو يا التعليم وتحديات القرن الواحد والع رين

( TAM(. ا تتخدا  نمتوذج  بتوت التكنولو يتا )2014 عاد عبد العليل الفريحت علي حبيتب الكنتدري )

مللة العلتو  الترحويتة والنفستية تطبيا نظا  إلدار  التعلم في التدريس اللامعي.  لتقصي فاعلية  

 .138-111(ت15ت )حالبحرين

حرنام  مقترح  ائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ لتنمية م تارات (.  ٢۰۱۰ عيدت فاطمة محمدت )

. ر الة ما ستير الثانويالف م القرائي اإلحداعي وعادات العقل المنت  لدى طالب الصف اةوت 

 غير من ور . كلية الترحيةت اللامعة اإل المية في غل .

(. مواكبة حرام    سا  المكتبات والمعلومات فتي 2018 وها ت حادي؛ حوخالفةت خديلة؛ ال يخت فطيمة )

المتؤتمر الستنوي الراحتع والع ترون الوطن العرحي لمف و  البيانات الضخمة  درا تة تحليليتة. 

 .ت مسق ت  لطنة عمان2018مارس  8-6فرع الخلي  العرحي  - المكتبات المتخصصة للمعية
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(. "  ثتر البيانتات الضتخمة علتى  تود  2018صالحت  مير  حو الفتتوحت المغتازيت منتار محمتد  حمتد)

 42ت كلية التلتار ت  امعتة المنصتور ت  المللة المصرية للدرا ات التلاريةالتقارير المالية "ت  

 .339-313(ت 2)

حأنمتاط التفکيتر النا تد   (. عادات العقل وعال ت ا2019الصانعت نور  عمرت و  حو عي ةت زاهد   ميل. )

كليتة البنتات  -   امعة عين شتمس مللة البحث العلمي في الترحيةلدى طالبات  امعة الطائف.  

 .529 - 510(ت 20, )14لآلداب والعلو  والترحيةت 

(. حرنتام  تتدريبي 2015الطحانت رشا  حمتد محمتدت حستينت منتى عبتدال اديت و زكتيت  تعد يستى. )

مقترح في النمذ ة والنماذج العلمية و ثره علتى تنميتة عتادات العقتل لتدى الطالبتات المعلمتات 

كلية البنتات لتآلداب والعلتو   -   امعة عين شمس مللة البحث العلمي في الترحيةحكلية البنات.  

 .584 - 561(ت 16, )1ترحيةتوال

فاعلية حرنتام   تائم علتى ا تتراتيليات التفكيتر المت تعب فتي تنميتة (.  ٢۰۰۹عبد العظيمت ريم  حمدت )

مللتة القتراد  م ارات الكتاحية اإلحداعية وحعض عادات العمل لدى تالميتذ المرحلتة اإلعداديتة. 

 .112-36ت (٣٢ت )والمعرفة

العال تة حتين كتل متن عتادات العقتل (. ٢۰۱۱ت إ تماعيل حستن. )عبد الوهابت صالح شتريفت التوليلي

المنتلة والذكاد الو داني و ثر ذلك على التحصيل الدرا ي لدى طتالب المرحلتة الثانويتة متن 

 ٢٣۱-٢۹۵( 74. )1ت مللة كلية الترحية  امعة المنصور اللنسين. 

يانتات الضتخمة فتي مكتبتات  امعتة (. الب2018عبدهللات خالد عتيتا  تعيد؛ ال نتائيت عبتدهللا حتن  تالم )

السلطان  احوس  وا ع ا و ثر دور المديرين كمتغير و ي  لال تفاد  من ا في تحسين الختدمات. 

 .52-23(ت ص ص 1ت )9ت المللة العرا ية لتكنولو يا المعلومات 

بهت (. البحث العلمي مف ومته و دواتته و  تالي2012عبيداتت ذو ان وعبدالرحمن عدس وكايد عبدالحا.)

 دار الحرمينت اةردن.

فاعليتة خترائ  التفكيتر فتي تنميتة عتادات العقتل ومف تو  التذات (.  ٢۰۱٣العتيبيت وضحي حنت حباب) 

اةكاديمي لدى طالبات  سم اةحياد حكلية الترحيةت مركل التميل البحثي في تطوير تعلتيم العلتو  

  ٢۵۰ - ۱۸۸(ت 1. )5. . مللة  امعة    القرى للعلو  الترحوية والنفسيةوالرياضيات 

عتادات العقتل اةكثتر ا تتخداماً لتدى طلبتة اللامعتة اةردنيتة وعال ت تا (.  ٢۰۰۹عرحياتت رند ح تير )

. ر تالة ما ستتير غيتر من تور ت كليتة الترحيتةت  ستم علتم التنفست اةردن  حمتغيرات مختتار 

 .اللامعة اةردنية

لتذكاد اال تمتاعي المطلوحتة لمعلتم الفلستفة ت عتادات العقتل وم تارات ا(٢۰۱۰عريانت  مير  عطيتةت )

(ت 155. )مللة درا ات في المناه  وطترق التتدريسواال تماع في القرن الحادي والع رينت  

۸۷-40 

 (. مدخل إلى البحث في العلو  السلوكيةت مكتبة العبيكان.2012العسافتصالح حن حمد.)

ادات العقتل والتوعي ح تا للطالبتات حرنام  مقتترح لتنميتة حعتض عت(.  ٢۰۰۸عصفورت إيمان حسنينت )

ت (۱۰, )٢٢ت  مللة اللمعية الترحوية للدرا تات اال تماعيتةالمعلمات شعبة الفلسفة واال تماع.  

۱۵۰ -٢۰۱. 
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 ثر حرنام  إثرائي  ائم على عادات العقتل فتي التفكيتر اإلحتداعي (.   2012عالميت علي حن حمد ناصر)

"ت ر تالة دكتتوراه كليتة تو ت  حمكتة المكرمتةوالقو  الرياضتية لتدى طتالب الصتف اةوت الم

 الترحية  امعة    القرى.

تطوير من   علتم اال تمتاع فتي ضتود نمتوذج هنكلتل لتنميتة (.  ٢۰۱۱عمانت ال اشميت حسني هاشمت )

. ر الة دكتتوراه غيتر من تور ت عادات العقل وم ار  اتخاذ القرار لدى طالب المرحلة الثانوية

 كلية الترحية  امعة حلوان. 

(. اتلاهتات  عضتاد ال يئتة التدريستية نحتو ا تتخدا  المتوارد 2015عكةتمحمدتوإطميليت ميل  حمد.)

 Cybrariansالتعليمية المفتوحتة ) .ت. ( فتي التعلتيم اللامعي درا تة حالتة للامعتة فلستطين اةهليتة.

Journal 38-1ت 37للمكتبات والمعلوماتت ع  البواحة العرحية. 

فعالية نموذج  حعاد التعلم في اكتساب طلبة الصتف الثتامن اة ا تي (  ٢۰۱٢العيطانت شروق منصور )

. )ر الة دكتورا  غير من ور (ت   لعادات العقل وم ارات عمليات العلم واالتلاهات نحو العلو 

  امعة اليرموك.

 حعاد التعلم كمارزانو في تنميه اال تتيعاب المفتاهيمي فتي العلتو  ( فاعلية نموذج  2009فتح هللات مندور)

 .4.ع22. م  مللة الترحية العمليةوعادات العقل المنتلة لدى تالميذ الصف السادس االحتدائي. 

 ( اةردن  مركل دي حونو لتعليم التفكير.۱. )طثالثون عاد  عقل(. ٢۰۰٦ طاميت يو ف )

عالمات العقل والتفكير النظرية والتطبيا. عمان  دار الفكر.  (.٢۰۰۹ طاميت يو ف. وعمورت  ميمة. )

مللتة اللمعيتة كريس عادات العقل منخل لتعليم الرياضتيات.  (.  ٢۰۰۵محمدت عبير إحراهيمت )

 .۱٣٢-۱٢۹ت المصرية لترحويات الرياضيات 

نترنتت كمتدخل (. التتدريب عبتر اإل2019اللمسيت عادت حلمى  مينت و  حمدت مصطفى  حمد عبتدهللا. )

" في تطتوير اةداد الم نتي لتدى حعتض Big Dataلتوظيف م ارات إدار  البيانات الضخمة "

 3201ت 68كليتة الترحيتةت ج -   امعة  وهاج المللة الترحويةمعلمات رياض اةطفات حمصر. 

- 3264. 

(. ۱۹۹۸وفتت )مارزانوت رت ج. حيكرن  و د. إ.  ريد ون و ج.  ل حالكبورنت ر. س. حرانتت.ت س.  . م

( تعريب  احر عبد الحميد  احر. صفاد اةعسر. نادية شريف, القاهر    حعاد التعلم )دليل المعلم

 دار  باد للطباعة.

ت القتتاهر   دار التتتعلم االفتراضتتي  فلستتفتهت مقوماتتتهت فتترص تطبيقتته(. ٢۰۰۸الم تتديت ملتتدي طتته. ) 

 .اللامعة اللديد 

. القتاهر   دار الستحاب لبحث الترحوي فتي تكنولو يتا التعلتيمالنظرية وا(.  2013خميست محمد عطية )

 .للن ر والتوزيع

 تالقاهر .2(.م ارات التعلم الذاتيتدار القلمتط2005محمدتال يماد علي.)

فعالية ا تخدا  ا تراتيلية التدريس التبادلي في عادات العقل لتدى (.  ٢۰۱٣محيي الدينت زيد  حو مدين )

. ر تالة ما ستتير غيتر ثانويتة فتي المدر تة الليبيتة حبيتاننغ ماليليتاعينة من طالب المرحلة ال

 من ور ت كلية الترحيةت  امعة المدينة العالمية. ماليلياد.
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(ت " دور البيانات الضتخمة فتي دعتم التنميتة المستتدامة حالتدوت 2018مقنانيت صبرينةت و شبيلةت مقد )

المتتؤتمر الستتنوي والراحتتع العرحيتتة "ت  معيتتة المكتبتتات المتخصصتتة فتترع الخلتتي  العرحتتيت 

 .16-1ت مسق ت والع رين   البيانات الضخمة وآفاق ا تثمارها   الطريا نحو التكامل المعرفي

 .. القاهر   يسطرون للطباعة والن ر2. ط. حيئات التعلم التفاعلية(. 2015يت نبيل. )علم

دار المستير    3ت ط  تطبيقات عملية في تنمية التفكير حا تخدا  عادات العقتل(   2018نوفلت محمد حكر ) 

 للن ر والتوزيعت عمانت اةردن.

يت م تارات التفكيتر فتي المحتتوى التدراسدمت   (.  ٢۰۱۱نوفلت محمد حكترت و تعيفانت محمتد  ا تمت )

 عمان؛ دار المسير  للن ر.

 ثر حرنام   ائم على حعض عادات العقل فتي التفكيتر اللتانبي لتدى (.  2016الوكيلت شيماد حضرميت )

ت ر الة ما ستير غير من ور .  ستم علتم التنفس, كليتة الترحيتة  امعتة طالب المرحلة الثانوية

 اة كندرية, |

( " البيانات الضخمة  التحديات "ت  معيتة المكتبتات المتخصصتة 2018خديلة حنت عبدهللات)اليحيائيةت  

المؤتمر السنوي والراحع والع رين  البيانات الضتخمة وآفتاق ا تتثمارها  فرع الخلي  العرحيت  

 .19-1ت مسق ت الطريا نحو التكامل المعرفي

ة تطوير المحا بة فتي ظتل حيئتة البيانتات (. " مدخل مقترح لتقييم  همي2018يو فت  مات علي محمد)

ت  ستم المحا تبة والمرا عتةت كليتة التلتار ت  امعتة عتين مللتة الفكتر المحا تبيالضخمة "ت  
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Abstract: 

The aim of the research is to develop a suggested scenario for employing the 

big data approach in developing the habits of the productive mind among 

secondary school students from the perspective of their teachers in Bisha 

governorate. To achieve the research objectives, the descriptive approach was used 

in its survey style. The research tool in a questionnaire consisting of two parts: 

Part One: The degree of employment of the big data entrance in developing the 

habits of the productive mind among female secondary school students in Bisha 

Governorate, and it consists of five main areas, and Part Two: The difficulties that 

prevent the use of big data in developing the habits of mind among female 

students The secondary stage in Bisha governorate, and the research resulted in a 

number of results. All questionnaire expressions represent medium, high, and very 

high difficulties. The results also showed that there are statistically significant 

differences at the level (0.05) between the average answers of the study sample. A 

question about the reality of employing the big data entrance to develop the habits 

of the productive mind among secondary school students in Bisha governorate is 

due to the variable of academic qualification, and there are no differences between 

the average responses of the sample due to the variable years of experience, or the 

number of training courses. In light of this, the study presented a number of 

recommendations and suggestions. 

Key words: Big Data -Habits of Mind Producing, secondary schools, Bisha 

University. 
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