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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
استخدام نموذج ) (4MATفي تدريس االقتصاد المنزلي لتنمية التفكير التوليدي
والدافعية العقمية لدى تمميذات الصف األول اإلعدادي

أ/ابتسام مصطفى احمد السحرتى ،أ.د /حنان عبد السميع مبروك ،أ.م .د /انتصار شبل عبد الصادق
كمية االقتصاد المنزلي  -جامعة األزىر -قسم االقتصاد المنزلي التربوي

مستخمص البحث:

ىدؼ البحث الحالي الي التعرؼ عمي أثر استخداـ نموذج ( )4MATفى تدريس
االقتصاد المنزلي لتنمية ميارات التفكير التوليدى والدافعية العقمية لدى تمميذات

الصؼ األوؿ اإلعدادي ،وتكونت عينة البحث مف ( )60تمميذة مف تمميذات الصؼ

األوؿ اإلعدادي بمدرسة ماجدة الصيرفي االعدادية بنات – بإدارة ايتاي البارود –

محافظة البحيرة ،تـ تقسيميف إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية عددىا( )30تمميذه،
واألخرى ضابطة عددىا ( )30تمميذه ،واشتممت أدوات البحث عمي (اختبار التفكير

التوليدي ،ومقياس الدافعية العقمية) مف اعداد الباحثة ،وأسفرت نتائج البحث عف وجود
فرؽ داؿ احصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بيف متوسطي درجات تمميذات
المجموعتيف التجريبية والضابطة فى التطبيؽ البعدى إلختبار ميارات التفكير التوليدى

ككؿ لصالح التمميذات المجموعة التجريبية ،كما أسفرت عف وجود فرؽ داؿ احصائيا

عند مستوى معنويو ( )0.01بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية
والضابطة فى التطبيؽ البعدى لمقياس الدافعية العقمية ككؿ ،وفي كؿ بعد مف ابعاده

الفرعية لصالح تمميذات المجموعة التجريبية ،وقد أوصي البحث باالستفادة مف
توظيؼ استراتيجيات واساليب حديثة لتنمية التفكير التوليدي والدافعية العقمية لدى

تمميذات المرحمة اإلعدادية.
الكلمات المفتاحية :نموذج ) ،(4MATالتفكير التوليدي ،الدافعية العقلية.
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مقدمة البحث:
تعد الدافعية العقمية مف المفاىيـ الحديثة القديمة فى الوقت ذاتو فيي قديمة إذا تـ
تناوليا بوصفيا جانب نزوعي لمتفكير ،فمفيوـ النزعة لمتفكير وجذورىا التاريخية ترجع

الى الفمسفة اليونانية وبالتحديد لػ(سقراط) وما كاف يؤكده فى أىميو الجوانب الفطرية

الثابتة نسبيا عند الفرد وىناؾ مؤشرات لمعناية بموضوع الدافعية العقمية فى مؤلفات

نخبو مف المفكريف والتربوييف العرب واألجانب ،وتحت مسميات مختمفة مثؿ الرغبة

والنزعة أو الميؿ أو االستعداد والقابمية لمتفكير ،ويمكف عد مفيوـ الدافعية العقمية
مفيوماً حديثاً مف ناحية ما أفرزاتو نتائج أبحاث الدماغ وعممياتو بأنماط التفكير فى

الدماغ  (.قيس حمد ووليد سالـ )27-26 ،2014،

وتعتبر العبلقة بيف الدافعية العقمية وتعميـ التمميذات عبلقة ديناميكية معقدة تتطمب
قدرة الفرد عمى التكييؼ الفعاؿ مع المواقؼ المعقدة مما يتيح لو القدرة عمى توليد

األفكار واالجراءات المناسبة التى تساعده في حؿ المشكبلت بدرجات عالية مف الدقة
باإلضافة الى انتاج العديد مف الحموؿ المبتكرة لممواقؼ المختمفة(Bransford, .

)Brown &cocking, 2000,p280

إف الدافعية العقمية  ،Mental Motivationأو ما تسمى بالدافعية االبداعية التي
ّ
يقابميا الجمود أو التصمب العقمي ،تؤىؿ صاحبيا إلنجاز إبداعات معينة في مجاؿ

معيف ،إذ يوجد لمدافعية العقمية أربعة ابعاد وىي :التركيز العقمي (،)Mental Focus
والتوجو نحو التعمـ ( ،)Learning Orientationوحؿ المشكبلت ابداعيا

( ،)Creative Problem Solvingوالتكامؿ المعرفي ()Integrity Cognitive
(محمد بني يونس.)177،2012،
ونظ ػ ار ألىميػػة الدافعيػػة العقميػػة فقػػد تناولتيػػا العديػػد مػػف الد ارسػػات مثػػؿ د ارسػػة كػػؿ مػػف

(توفيػ ػ ػػؽ مرعػ ػ ػػى ،أحمػ ػ ػػد نوفػ ػ ػػؿ( ،)Mentzer,2008( ،)2008،قػ ػ ػػيس عمػ ػ ػػي ،وليػ ػ ػػد
حمػػوؾ( ،)2014،عفػػت عبػػد الم ػػنعـ ،)2020،د ارسػػة (شػػيريف ع اربػػي )2021،والت ػػي

أك ػػدت جميعيػ ػا عم ػػى أىمي ػػة الدافعي ػػة العقمي ػػة وض ػػرورة تنميتي ػػا ل ػػدى ط ػػبلب الم ارح ػػؿ
التعميمية المختمفة.
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ويعد مفيوـ التفكير مف المفاىيـ المعقدة فى مجاؿ التربية وعمـ النفس حيث ينطوي
عمى أبعاد ومكونات متشابكة تعكس الطبيعة المعقدة لمعقؿ البشرى .فالتفكير سمو مف

السمات التى تميز اإلنساف عف سائر الكائنات األخرى التى خمقيا اهلل ،قاؿ تعالي":
وأنزلنا إليؾ الذكر لتبيف لمناس ما نزؿ إلييـ ولعميـ يتفكروف"(النحؿ.)44:
وينادى الميتموف والمتخصصوف في المجاؿ التربوي في الوقت الحالي بضرورة تنمية

ميارات التفكير بأنماطو المختمفة في مقررات التعميـ بصورة عامة(.جودت سعادة
.)56 ،2008،

ويعتبر التفكير التوليدى أحد أنماط التفكير التى بدأ التربويوف االىتماـ بو ،مف أجؿ
تحقيؽ األىداؼ التربوية لعممية التعميـ والتعمـ ،ولضماف التطور المعرفي الفعاؿ الذي

يسمح لمفرد باستخداـ أقصي طاقاتو العقمية لتحقيؽ النجاح والتكييؼ السميـ في مجاؿ
التعمـ والحياة العامة (راند عبدالعميـ ،)45،2008،فيو أحد أنواع التفكير المطموب

تنميتيا لدى المتعمميف ويتضمف مجموعة مف القدرات العقمية التى تمكف التبلميذ مف
توليد واشتقاؽ إجابات عندما يعرض عمييـ سؤاؿ لـ يسمعوه مف قبؿ ،أو تطرح عمييـ

مشكمة غير تقميدية ،وخاصة عندما تكوف األسئمة غير مشابية لما تعمموه مف قبؿ،
وبعد ذلؾ يمكنيـ مف تقييـ إجاباتيـ والحكـ عمى مدى صحتياchin,et al.,2002, (.

)522
في ضوء ما سبؽ يتضح أف تنمية التفكير التوليدي لدي الطبلب يساعدىـ عمي تعمـ

كيفية الحصوؿ عمي المعمومات ،وىذا أىـ مف تعمـ المعمومة نفسيا مما يحقؽ
االستم اررية في التعمـ مدي الحياة ،كما أف الطالب يشعر بالفخر نتيجة أفكاره

المبدعة ،كما يكسبيـ القدرة عمي إنتاج حموؿ جديدة ومتنوعة لممشكبلت بدال مف
الحموؿ التقميدية ،في الوقت نفسو يساعد الطالب في حؿ المشكبلت بصورة فعالة وىذا

ما أشارت إليو العديد مف الدراسات مثؿ دراسة كؿ مف (ىاما منصور،)2012،

(شيماء عبدالمطيؼ( ،)2016،منتظر حسيف( ،)2017،بدور الحريتي ،)2020،والتي
أكدت جميعيا عمي أىمية ميارات التفكير التوليدي ،وضرورة تنميتيا لدى التبلميذ في

مراحؿ تعميمية مختمفة.
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ولكى نستطيع تنمية ميارات التفكير التوليدى والدافعية العقمية لدى المتعمميف يجب
االستعانة ببعض نماذج التدريس التى تجعؿ المتعمـ نشط وايجابي فى العممية

التعممية ،ومنيا نموذج الفورمات ( )4matالذى يركز بشكؿ كبير عمى أنماط التعمـ
لدى المتعمميف ،والفروؽ الفردية بينيـ ،حيث يأخذ فى االعتبار الطبيعة الديناميكية

ليـ ،باإلضافة الى أنو نموذج يعمؿ عمى تدريب الدماغ عمى التفكير فى مراتب

متقدمة ،وتدريب الذاكرة عمى التخزيف واسترجاع المعمومات (Aktas and

) ،Bilgin,2015, p23وقد قامت  McCarthyبوضع نموذج الفورمات بناء عمي

النظريات التالية :نظريات التعمـ التجريبي وفمسفة ديفيد كولب  -نظرية كارؿ يونج

لمنمو والتطور اإلنساني -نظرية التعمـ عف طريؽ الخبرة وفمسفة جوف ديوي -نظرية

التحكـ النصفي لمدماغ ،ويعتبر الفورمات) (4MATنموذجاً تعميميا يقدـ طريقة

لتصميـ وتنظيـ عممية التعمـ والتعميـ وفقاً ألساليب التعمـ والتعميـ ووظائؼ نصفي
الدماغ األيمف واأليسر لدي المتعمميف(Nikolaou & Koutsouba,2012 ,p10) .

وىناؾ العديد مف الدراسات التى تناولت نموذج الفورمات في التدريس وأظيرت األثر
االيجابي لو في تنمية العديد مف المتغيرات كدراسة كؿ مف (نضاؿ الحمدي وأمؿ

الجييمي(،)2017،حناف

الدسوقي،)2016،

(محمدعمي،)2017،

(احمد

خطاب( ،)2018،ابراىيـ حسيف( ،)2019،امؿ ىبلؿ.)2020،
واالقتصاد المنزلي منيج دراسي يتأثر بالتغيرات التي تحدث في المجتمع ،ولو أىمية

كبيرة فى تعمـ الفتاة ميارات عديدة ومتنوعة ،ويحرص عمي أف يكوف ليا دور حيوي
وفاعؿ ومؤثر في األسرة والمجتمع ،وبما أف موضوعات المادة ترتكز عمي أسس

وقواعد عممية ،فإف دراستيا وفيميا يحتاج مف المتعمـ أف يأخذ بعيف االعتبار جانبيف
ميميف ىما الجانب النظري والجانب التطبيقي ،لذا ينبغي تطوير أساليب تعمميا،

لتصبح قادرة عمى اإلرتقاء بمستوى تفكير التمميذات وتنمية الدافعية العقمية لدييف

لمواكبة التطور العممي والتكنولوجي فى كافة المجاالت .
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االحساس بالمشكمة :نبع االحساس بمشكمة البحث مف خبلؿ عدد مف الشواىد التى
يمكف توضيحيا فيما يمي:
 -1مبلحظة الباحثة :أثناء التدريس لمتمميذات في فتره التربية العممية بالكمية والخدمة
العامة ،حيث الحظت وجود قصور في النزوع نحو االنخراط في التفكير وممارسة
األنشطة التى تحتاج إلى تركيز عقمي وانتاج حموؿ إبداعية لممشكبلت ،كما اف الطرؽ

المتبعة في تدريس المادة ال تثير دافعية وتفكير التمميذات وقد أكد عمى ذلؾ دراسة كؿ
مف (ىالة أبو العبل( ،)2010،جيياف متولي.)2018،

 -2الدراسة االستطبلعية :حيث قامت الباحثة بتطبيؽ كؿ مف اختبار التفكير
التوليدي الذى قامت ببنائو (نظ اًر لعدـ وجود اختبار لمتفكير التوليدي في االقتصاد

المنزلي يتناسب مع تمميذات المرحمة اإلعدادية)  ،ومقياس الدافعية العقمية اعداد

(ديانة كحيؿ )2015،عمى عينة مف تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة ماجدة

الصيرفي اإلعدادية بنات بمحافظة البحيرة عددىا( )20تمميذه في الفصؿ الدراسي
األوؿ لمعاـ الدراسي  ،2021/2020وأوضحت نتائج الدراسة االستطبلعية أف النسبة

المئوية لمتوسطات درجات التمميذات في اختبار التفكير التوليدي ككؿ تساوى
( ،)%46.01مما يوضح ضعؼ مستوي ميارات التفكير التوليدي لدييف ،كما

أوضحت اف النسبة المئوية لمتوسطات درجات التمميذات في مقياس الدافعية العقمية

ككؿ تساوى( ،)% 62.9وىي أقؿ مف المستوي المأموؿ.

 -3نتائج وتوصيات الدراسات السابقة :فقد أكدت نتائج مجموعة مف الدراسات السابقة
عمى أىمية اكتساب التبلميذ لميارات التفكير التوليدي لما ليا مف فائدة كبيرة في
ممارسة حياتيـ اليومية ،ودعت الى ضرورة االىتماـ بيذه الميارات وتضمينيا في جميع
المناىج ومقررات المواد الدراسية المختمفة ،واستخداـ استراتيجيات تدريس مناسبة
لتنميتيا لدى التبلميذ ومنيا دراسة كؿ مف (عمى عبد الجميؿ ( ،)2009،شامة يوسؼ،
( ،)2011ىاما منصور( ،)2012 ،تياني سميماف( ،)2014،شيماء عبد
المطيؼ .)2016،كما اكدت عمى أىمية الدافعية العقمية دراسة كؿ مف (نذير
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خميؼ( ،)2011،توفيؽ مرعى واحمد نوفؿ( ،)Mentzer, 2008( ،)2008،قيس
عمي ووليد حموؾ( ،)2014،عفت الباز )2020،وأوصت بضرورة تنميتيا ،أيضا
أوصت البحوث والدراسات السابقة باستخداـ نموذج الفورمات في التدريس لفاعميتو في
تحقيؽ نواتج تعميميو مختمفة مثؿ دراسة كؿ مف(سياـ عبد اهلل(،)2018،امؿ
ىبلؿ(،)2020،عفت الباز(،)2020،أحبلـ مبروؾ(،)2021،محمد اسماعيؿ.)2021،
مشكمة البحث- :
تتحدد مشكمة البحث في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي" :ما أثر استخداـ

نموذج )(4MATفى تدريس االقتصاد المنزلي عمى تنمية التفكير التوليدي والدافعية

العقمية لدى تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي؟".

ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس السابؽ االسئمة الفرعية اآلتية- :
 -1ما أثر استخداـ نموذج الفورمات فى تدريس االقتصاد المنزلى عمى تنمية التفكير
التوليدى لدى تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي؟

 -2ما أثر استخداـ نموذج الفورمات فى تدريس االقتصاد المنزلى عمى تنمية الدافعية
العقمية لدى تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي؟

 -3ما مدى استم اررية تأثير استخداـ نموذج الفورمات فى تدريس االقتصاد المنزلى
عمى تنمية التفكير التوليدي والدافعية العقمية لدى تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي؟

أىداف البحث :ييدؼ البحث الى:

 .1تنمية ميارات التفكير التوليدى والدافعية العقمية لدى تمميذات الصؼ األوؿ

اإلعدادي مف خبلؿ تدريس وحدتي (ىيا نتعارؼ ،دور " والء" في األسرة) مف مقرر

االقتصاد المنزلي لمصؼ األوؿ االعدادي باستخداـ نموذج الفورمات). (4mat

 .2الكشؼ عف مدى استم اررية تأثير استخداـ نموذج الفورمات) (4matفى تدريس

االقتصاد المنزلي عمى تنمية التفكير التوليدي والدافعية العقمية لدى تمميذات الصؼ
األوؿ اإلعدادي.
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أىمية البحث :قد يفيد البحث الحالي فى:
 .1توجيو نظر الباحثيف الى الدور المحتمؿ لنموذج الفورمات مقارنة بالطرؽ المعتادة
فى التدريس لتنمية ميارات التفكير التوليدي والدافعية العقمية لدي تمميذات الصؼ

األوؿ اإلعدادى.

 .2توجيو نظر المعممات الي االىتماـ بتنمية ميارات التفكير التوليدى والدافعية العقمية
عند تدريس االقتصاد المنزلي.

 .3توجيو اىتماـ القائميف عمى العممية التعممية الى ضرورة استخداـ طرؽ التدريس
الحديثة مثؿ نموذج الفورمات.

 .4تقديـ دليؿ لمعممة االقتصاد المنزلى لمتدريس وفقا لنموذج الفورمات يمكف االستفادة

منو.

 .5تقديـ اختبار التفكير التوليدي في مادة االقتصاد المنزلي ومقياس الدافعية العقمية

يمكف االستفادة منيما.

حدود البحث:

 .1حدود بشرية :يقتصر البحث الحالي عمى بعض تمميذات الصؼ األوؿ االعدادي
وعددىف ( )60تمميذة بمدرسة ماجدة الصيرفي اإلعدادية بنات – بإدارة ايتاي البارود

– محافظة البحيرة.

 .2حدود زمنية :تـ تطبيؽ البحث الحالي فى الفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ الدراسي
2022/2021ـ.

 .3حدود مكانية :تـ تطبيؽ البحث الحالي فى مدرسة ماجدة الصيرفي االعدادية
بنات– بإدارة ايتاي البارود – البحيرة.

 .4حدود موضوعية :وتشتمؿ عمى :وحدتي (ىيا نتعارؼ ،دور والء فى االسرة) مف

مقرر االقتصاد المنزلى لمصؼ األوؿ اإلعدادي الفصؿ الدراسي األوؿ ،ميارات
التفكير التوليدى وتتمثؿ فى (وضع الفروض ،التنبؤ في ضوء المعطيات ،التعرؼ

عمى األخطاء والمغالطات ،الطبلقة ،المرونة) ،مقياس الدافعية العقمية وابعاده (التركيز

العقمي ،التوجو نحو التعمـ ،حؿ مشكبلت ابداعيا ،التكامؿ المعرفي).
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منيج البحث :في ضوء أىداؼ البحث وأسئمتو اتبعت الباحثة المنيجيف اآلتييف:
أ -المنيج الوصفي التحميمي :حيث تـ مف خبللو االطبلع عمى االدبيات والدراسات
السابقة واالستفادة منيا في وصؼ متغيرات البحث وتحديد أبعادىا ،وبناء األدوات

البحثية المستخدمة ،وكذلؾ وصؼ وتحميؿ وتمخيص النتائج التي تـ التوصؿ الييا.

ب -المنيج التجريبي :حيث تـ مف خبللو اجراء تجربة البحث لمتعرؼ عمي أثر

المتغير المستقؿ (نموذج الفورمات) عمي المتغيريف التابعيف (التفكير التوليدي
والدافعية العقمية).

مفاىيم البحث:

 نموذج الفورمات( :)4matنموذج تعميمي قائـ عمي تصنيؼ مكارثي الرباعيبحيث يراعي انماط التعمـ المرتبطة بشقي الدماغ االيمف وااليسر ،ويتكوف مف اربع

مراحؿ (المبلحظة التأممية ،بمورة المفيوـ ،التجريب النشط ،الخبرات المادية
المحسوسة) والذي تـ توظيفو لتنمية التفكير التوليدي والدافعية العقمية لدى تمميذات

الصؼ األوؿ اإلعدادي.

التفكير التوليدى  :Generative thinkingويعرؼ بأنو أحد نواتج التعمـ العميؽ،ويتكوف مف مجموعة مف القدرات العقمية التي تمكف التمميذات مف استخداـ األفكار

والمعمومات المتاحة ومعالجتيا ذىنياً مف اجؿ توليد أفكار وعبلقات وحموؿ غير

تقميدية لبعض المواقؼ والمشكبلت .ويقاس بالدرجة التى تحصؿ عمييا التمميذة في
اختبار التفكير التوليدي المعد ليذا الغرض.

 -الدافعية العقمية  :Mental Motivationوتعرؼ بأنيا حالة تحفز التمميذات

عمى المشاركة واالنخراط في االنشطة والمياـ التي تحتاج الي تركيز عقمي ،والتوجو
نحو توليد افكار جديدة مف اجؿ الحصوؿ عمي المعمومات التي تساعدىف عمي حؿ
المشكبلت ابداعيا ،والوصوؿ الي التكامؿ والتفتح العقمي والفضوؿ وحب االستطبلع.

وتقاس بالدرجة التى تحصؿ عمييا التمميذة فى مقياس الدافعية العقمية المعد ليذا
الغرض.
اإلطار النظري لمبحث :يتـ تناوؿ االطار النظري لمبحث في ثبلث محاور رئيسو ىي
(نموذج الفورمات -التفكير التوليدي -الدافعية العقمية) كما يمي:
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المحور األول :نموذج الفورمات) : (4MAT Modelيعد نموذج الفورمات 4MAT
أحد نماذج أنماط التعمـ " لبرنس مكارثي"  ،McCarthyوسمى بيذا االسـ ألنو يركز
عمى أربعة أنماط لممتعمميف تتداخؿ مع بعضيا البعض كنسيج القماش ،وتؤكد ذلؾ

الترجمة العربية لكممة  4MATالتي تعني حصيرة ،وىى أيضاُ اختصار لتعبير

) (4 Mode Application Techniquesأي :اآلليات التطبيقية لؤلنماط األربعة
(Dikkatin,2012, p2198).
مفيوم نموذج الفورمات) : (4MAT Modelعرفتو كؿ مف (ليانا جابر وميا
قرعاف )37 ،2004بأنو نموذجاً عبلجياً لمتخطيط وحؿ المشكبلت وترتبط كؿ مرحمة

مف مراحؿ الدورة األربع بنوع معيف مف التفكير أو نمط لمتعمـ ،وقد تـ تطوير نظاـ
الفورمات مف قبؿ مكارثي باالستناد إلى نظريات كولب وتستند أنماط التعمـ األربعة

ىذه إلى المداخؿ المختمفة في استقباؿ ومعالجة المعمومات.

مراحل نموذج الفورمات) :(4MATأتفؽ كؿ مف (أمؿ ىبلؿ ،)21- 20 ،2020،
(ايناس غنيـ ( ،)587 ،2020،عفت الباز( ،)25 -23 ،2020،احبلـ مبروؾ
 )911 -908 ،2021،عمي أف نموذج مكارثي يتكوف مف أربعة مراحؿ وفقا ألنماط

التعمـ األربعة كما يمي:

المرحمة األولى _ المبلحظة التأممية :ىى مرحمة تتيح لممتعمميف االنتقاؿ مف الخبرات

المحسوسة إلى المبلحظة التأممية ،ويفضؿ البدء معيـ بإيضاح قيمة خبرات التعمـ

وأىميتيا الشخصية ليـ ،ثـ إعطائيـ الوقت الكافي الكتشاؼ المعنى المتضمف في
ىذه الخبرات ،وتبدأ الدروس المخططة حسب ىذا النموذج بقياـ المعمـ بإيجاد العبلقة

ما بيف المتعمميف والمفاىيـ التي سيتعممونيا ،ومف الميـ ايجاد الثقة التي تسمح لكؿ
متعمـ بالمشاركة الشخصية بآرائو واجراء الحوار مع اآلخريف حوؿ نوعية الخبرة

المشتركة ،وعمى المعمـ أيضا توفير بيئة تعمـ تسمح بحدوث االكتشاؼ.

المرحمة الثانية_ بمورة المفيوـ :اليدؼ األساسي ليذه المرحمة ىو التكامؿ بيف الخبرة
الشخصية وفيـ المفاىيـ ،وتركيز ىذه المرحمة عمى التوسع في إعادة تقديـ المعنى
والتحوؿ مف الخبرة التأممية إلى التفكير التأممي ،وعمى المعمميف فييا استخداـ وسائط
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أخرى خبلؼ القراءة والكتابة لتوصيؿ المعارؼ لممتعمميف ويعتمد التدريس فييا عمى
االسموب التقميدي ،وعمى المعمـ في ىذه المرحمة أف يزود المتعمميف بالمعمومات

الضرورية وتقديـ المعمومات بطريقة منظمة وتشجيع المتعمميف عمى تحميؿ البيانات
وتكويف المفاىيـ.
المرحمة الثالثة_ التجريب النشط :ينتقؿ المتعمـ في ىذه المرحمة إلي مرحمة التجريب

اليدوي ،وتمثؿ ىذه المرحمة الوجو العممي لمعمـ ،ويقتصر دور المعمـ فييا عمى تقديـ
االدوات والمواد الضرورية ،واعطاء الفرصة لممتعمميف ألداء العمؿ بأيدييـ ،ومف بيف
طرؽ التدريس التي يمكف استخداميا في ىذه المرحمة التجريب وتوظيؼ االفكار

والمشروعات والقياـ باألنشطة التي تجيب عف سؤاؿ كيؼ؟ ومنيا :تصمـ وتطوير

النماذج ،وكتابة القصة ،ومف الميارات المتطمبة في ىذه المرحمة التجريب والمعالجة
والتصنيؼ العممي وتطبيؽ المعارؼ النظرية.

المرحمة الرابعة_ الخبرات المادية المحسوسة :يقوـ المتعمـ في ىذه المرحمة بدمج

المعرفة الجديدة مع خبراتو الذاتية وتجاربو وبذلؾ يحدث توسع وتطور في معارفو
وعمى المعمـ ترؾ الفرصة لممتعمميف الكتشاؼ المعني والمفيوـ بالعمؿ ،وتحدي

المتعمميف بمراجعة ما قاموا بو ثـ تحميؿ الخبرات بمعايير المبلءمة واألصالة.

المحور الثانى :التفكير التوليدي) : (Generative thinkingعرفو (سعيد عبد

العزيز )157 ،2009،بأنو القدرة عمى توليد عدد كبير مف البدائؿ أو األفكار أو
المعمومات أو المشكبلت أو غيرىا مف معارؼ كاالستجابات لمثيرات معينة مع األخذ

بعيف االعتبار السرعة والسيولة في توليدىا ،ويمكف اعتبارىا عممية تذكر واستدعاء
اختيارية لمعمومات أو مواقؼ أو خبرات أو مفاىيـ.
ميارات التفكير التوليدي :في ضوء تحميؿ األدبيات والدراسات السابقة فإف ميارات
التفكير التوليدى متعددة ومتنوعة وىي:
الطالقة  : Fluencyإنتاج أو توليد استجابات وحموؿ كثيرة لمشكمة مف المشكبلت
أو إجابات عمى سؤاؿ ما أو احتماالت أو نتائج (مصري حنورة)524 ،2003،
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المرونة  :Flexibilityالقدرة عمى التغير وتوليد أفكار غير متوقعة ،والتحوؿ مف نوع
معيف مف الفكر إلى نوع آخر عند االستجابة لمثير ما ،وتغيير الحالة المعرفية لممرء
بتغيير الموقؼ ،وينصب االىتماـ ىنا عمى تنوع األفكار بينما يتركز االىتماـ في

الطبلقة عمى الكـ( .برىاف حمادنة.)31 ،2014،

التنبؤ :Predictionىى تمؾ الميارة التي تستخدـ لتحميؿ ووضع استراتيجيات تيدؼ
الى حؿ سؤاؿ صعب أو موقؼ معقد أو مشكمة تعوؽ التقدـ في جانب مف جوانب
الحياة ،أو أنيا عبارة عف ايجاد حؿ لمشكمة ما تواجو الفرد أو الجماعة( .جودت

سعادة)48 ،2008،

وضع الفرضياتHypothesizingوايجاد االفتراضاتFinding Assumptions

 :يعرفيا (وليد العياصرة )244 ،2013،بأنيا القياـ باقتراح تخمينات جديدة لحؿ
قضية ما ،ثـ العمؿ عمى فحص أو اختبار ىذه التخمينات .أو ىي الميارة التي
تستخدـ مف اجؿ تشكيؿ أو طرح حموؿ تجريبيو مؤقتة لمشكمة ما واختبار فاعميتيا

وتحميؿ نتائجيا.

النقد :عممية تفكير تتضمف القياـ بفحص دقيؽ لموضوع ما بيدؼ تحديد مواطف القوة
والضعؼ فيو مف خبلؿ تحميؿ الموضوع وتقييمو استنادا إلي معايير تتخذ أساسا لمنقد

أو إصدار األحكاـ وقد تكوف المعايير التي تشكؿ عادة أساس الحكـ محددة بوضوح
قبؿ ممارسة النقد وقد ال تكوف ،وفى ىذه الحالة تفيـ المعايير ضمنا مف واقع العبارات

المستخدمة في النقد الموضوع( .فتحي جراوف .)240 ،2007،

إدراك العالقات :يقصد بيا القدرة عمى توضيح العبلقات بيف االشياء أو األفكار،
وتعتمد عمى عدة عمميات فرعية ىي االسترجاع مف الذاكرة ،والترابط أو التداعي،

التوليؼ العقمي ،التحوالت العقمية ،االنتقاؿ القياسي أو التمثيمي ،االختزاؿ التصنيفي.

(فتحي الزيات.)351 ،2001،

التعرف عمى األخطاء والمغالطات :تعد مف أىـ ميارات التفكير التوليدي وتمثؿ مف
خبلؿ ميارتيف ىما:

 الخمط بين الرأي والحقيقة :يشير (ستانمي وينؾ وآخروف  )96 ،2003،إلى أف الخمطبيف الرأي والحقيقة ىو إحدى ميارات التعرؼ عمي األخطاء والمغالطات ،وىى ميارة
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تمكف الفرد مف معرفة األقواؿ والتعبيرات التي تعد حقائؽ ثابتة ،وتمؾ التي تعبر عنيا
عف وجية نظر أو آراء قائمييا ،فالحقيقة ىي تصريح يمكنؾ إثباتو بدليؿ ،أما الرأي

فيو تصريح يمثؿ اعتقادؾ أو حكمؾ( .ىاما منصور)89 ،2012،

 المغالطة في االستدالل أو االستنتاج :استخبلص النتائج مف المعمومات المتوفرة لدينامسبقا ،كالتوصؿ إلى نتائج معينة تعتمد عمى أساس مف الحقائؽ واألدلة المناسبة
الكافية .أي أف االستنتاج يحدث عندما يستطيع الطالب أف يربط مبلحظاتو ومعموماتو

عف ظاىرة ما بمعموماتو السابقة عنيا ثـ يقوـ بعد ذلؾ بإصدار حكـ معيف يفسر بو
ىذه المبلحظات( .سامى سمطي ونايؼ احمد)29 ،2005،

العالقة بين نموذج الفورمات والتفكير التوليدى :يعد نموذج الفورمات مف نماذج
التدريس الحديثة التى أىتمت بتحسيف نوعية التعمـ لدى المتعمـ وتتيح التفاعؿ بينو
وبيف زمبلئو مما يؤدى إلى المشاركة اإليجابية الفاعمة مف جانبو ،وبذلؾ يتحوؿ مف
متمقي إلى عضو نشط ومشارؾ إيجابي ،ويراعى ىذا النموذج األنماط المختمفة

لممتعمميف وذلؾ باستخداـ مداخؿ وطرؽ مختمفة ،كما يؤكد عمى التطور والعمؿ بكؿ
ما ىو جديد وبث روح الحماس واالبداع في نفوس المتعمميف وتنمية ميارات التفكير

لدييـ وجعؿ المتعمـ محور العممية التعممية ،ويساعد المتعمميف عمي بناء المعرفة
بأنفسيـ بطريقة منظمة وذات معنى.

ويمر نموذج الفورمات بمراحؿ تساعد عمى تنمية ميارات التفكير التوليدى ،أثناء
مرحمة المبلحظة التأممية يستخدـ المتعمـ حواسو المختمفة لمحاولة استكشاؼ ما يريد
تعممو ،ومرحمة بمورة المفيوـ تتيح لممتعمـ فرصة لجعؿ عممية التعمـ ذات معنى مف

خبلؿ الربط بيف المفاىيـ وبيف الواقع الفعمي لممتعمـ ،وفى مرحمة التجريب النشط والتى
تركز عمى القياـ بالعديد مف األنشطة االستقصائية ووضع المتعمـ أماـ مشكبلت
ومواقؼ تحفزه عمى التفكير وفرض الفروض واجراء التجارب العممية والوصوؿ لحؿ

المشكبلت مما يساعد عمى تنمية الميارات العميا مف التفكير ،وفى مرحمة الخبرات
المادة المحسوسة تتيح الفرصة لممتعمـ كتابة تقارير مختمفة ورسـ مخططات وتقديـ
تغذية راجعة لما تعممو ،مما يساعد عمى ثبات المعمومات والمعارؼ في أذىاف
المتعمـ .وبذلؾ يمكف القوؿ بأف نموذج الفورمات يساعد المتعمميف عمى التعمـ الفعاؿ
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الذى ال يتوقؼ عند مجرد نقؿ المعمومات لممتعمميف بؿ يتـ مف خبللو ممارسة
المتعمميف لميارات التفكير التوليدى.

وأشارت الدراسات إلى تنمية بعض ميارات التفكير التوليدي لدى المتعمميف نتيجة
التدريس ليـ باستخداـ نموذج الفورمات مثؿ دراسة (حازـ الجرجري )2019،والتي
أسفرت نتائجيا عف تنمية بعض ميارات التفكير التوليدى لدى تبلميذ المرحمة

االبتدائية ،ومساعدتيـ عمى التعمـ الذاتي ورفع كفاءة قدرتيـ عمى التفكير.

المحور الثالث :الدافعية العقمية:

عرؼ كؿ مف جانيكرلو وفاشيوف الدافعية العقمية بأنيا ":حالة تؤىؿ صاحبيا إلنجاز
إبداعات جادة ،وطرائؽ متعددة لتحفيز ىذه الحالة ،أو لحؿ المشكبلت المطروحة

بطرائؽ مختمفة ،والتي تبدو أحياناً غير منطقية؛ اذ أف الطرائؽ التقميدية لحؿ
المشكبلت السبيؿ الوحيد لذلؾ .ويقابؿ الدافعية العقمية الجمود العقمي ،والذي يشير

الي اف الطرائؽ الحالية لعمؿ االشياء ىي أفضؿ طريقة ،او ربما تكوف الطريقة
الوحيدة( .توفيؽ مرعي ومحمد نوفؿ)262 ،2008،
أبعاد الدافعية العقمية :أشار (توفيؽ مرعي ومحمد نوفؿ( )263 ،2008،قيس عمى
ووليد حموؾ( ،)93 ،2014،ديانة كحيؿ( ،)46 ،2015،طارؽ عبدالرحيـ،2018،

أف ابعاد الدافعية العقمية والمبنية أساساً
 (Giancarlo2004,353)،)293-292إلى ْ
وفؽ وجية نظر دي بونو تتكوف مف اربعة عوامؿ رئيسة ىي:

الشكؿ ( )1أبعاد الدافعية العقمية (ديانة كحيؿ)44 ،2015،
1977
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
التركيز العقمي  :Mental Focusذكر (صالح أبو جادو ومحمد نوفؿ)78 ،2007،
أف ميارة التركيز تشير إلى توجيو انتباه المتعمـ إلى مثيرات محددة مف البيئة دوف
مثيرات أخري ،وتبدو ميارة التركيز لدى المتعمـ عندما يشعر أف مشكمة تواجيو ،أو
وجود مسألة تحيره ،أو وجود نقص في بعض المعاني لديو حيث أف ميارات التركيز

تعمؿ عمي مساعدتو عمي االىتماـ بجمع جزيئات صغيرة مف المعمومات المتوافرة

لديو ،ومف ثـ العمؿ عمي إىماؿ بعضيا ،نتيجة عدـ الحاجة إلييا في الوقت الراىف.
وأشار الخبراء في موقع أكاديمية كاليفورنيا إلي بعد التركيز العقمي بكونو يمثؿ النزعة
نحو اإلتقاف والتنظيـ والوضوح الفكري والمنيجية في مواجية المياـ والشعور بالراحة

لدي االنخراط في حؿ المشكبلت ،والثقة بالنفس بالقدرة عمي إكماؿ المياـ المطموبة
في وقتيا المحدد وبصورة دقيقة وواضحة ،واألبعاد الفرعية المكونة لمحور التركيز

العقمي ىي :التنظيـ  ،Organizationاالنتباه  ، Attentionوالشعور بالراحة مع
استعماؿ العمميات العقمية. Process

التوجو نحو التعمم  :Learning Orientationتشير األبحاث الي أف التوجو نحو
المتعمـ ىو الوضع العقمي الداخمي الذي يحفز الفرد عمي تطوير قدراتو الخاصة،
والتوجو نحو التعمـ كقوي الفرد الداخمية ،تدفع الفرد لمحصوؿ عمي التحدي ،ليتطمع الي
التعمـ مف التحديات والنمو ،لمحصوؿ عمي المعارؼ الجديدة والميارات .والتي سوؼ

تساعده عمي رفع مستوي قدراتو اإلبداعية.

يتمثؿ ىذا العامؿ في قدرة المتعمـ عمى توليد دافعية لزيادة قاعدة المعارؼ لديو ،إذ

ُيثّْمف التعمـ مف اجؿ التعمـ ،باعتباره وسيمة لتحقيؽ السيطرة عمى الميمات التعميمية

التي توجيو في المواقؼ المختمفة ،كما أنو فضولي يغذي الفضولية العقمية لديو مف

خبلؿ البحث واالكتشاؼ الفعاؿ.

حل المشكالت إبداعيا  :Creative Problems Solvingعممية يمكف استخداميا
في مجاالت كثيرة وىي تقدـ اطا ار ينظـ استخدامؾ ألدوات واستراتيجيات معينة

ليساعد عمي توليد وتعديؿ وتطوير منتجات تتصؼ بالجدة والمنفعة (صفاء

االعسر.)30 ،200،

1978
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التكامل المعرفي  :Cognitive Integrityقدرة المتعمميف عمى استخداـ ميارات
تفكير بأسموب موضوعي ،إذ يكونوف موضوعييف تجاه كؿ االفكار ،حتى االفكار التي
تنسب الييـ ،وىذا ما أشار اليو " دي بونو " تحت مسمى القبعة الخضراء ،فيـ بشكؿ

ايجابي باحثوف عف الحقيقية ،وىـ متفتحو الذىف ،يأخذوف بالحسباف تعدد الخيارات
البديمة ،ووجيات النظر االخرى لؤلفراد االخريف ،ويشعروف بالراحة مع الميمة
التعميمية ،ويستمتعوف بالتفكير مف خبلؿ التفاعؿ مع االخريف في وجيات نظر

متباينة ،وذلؾ بيدؼ البحث عف الحقيقة او الحؿ االمثؿ.

العالقة بين نموذج الفورمات والدافعية العقمية :يساعد نموذج الفورمات عمى تركيز
انتباه المتعمـ فى أداء المياـ واألنشطة المعقدة ومحاولة اإلنتياء منيا فى الوقت المحدد

ويعد نموذج الفورمات نموذجا عبلجيا لمتخطيط وحؿ المشكبلت ويراعي الفروؽ الفردية
لممتعمميف والتنوع فى طرائؽ التدريس واألنشطة التى تتحدى قدراتيف وتحفزىف لمتعمـ،
وىو نموذج يتناسب مع جميع القدرات العقمية ،ويساعد المعمميف الى الوصوؿ الى

حموؿ لممشكبلت ذات معنى باإلضافة يحفز المتعمـ عمى البحث والتقصي والحصوؿ
عمى المعمومات التى تساعدىـ في حؿ المشكبلت وتكامؿ المعرفة بيف ما يممكو

المتعمـ مف معمومات سابقة ومعمومات جديدة فيقوـ بالربط بينيما وىو ما يسمى تكامؿ
المعرفة وتوظيفييا في موقؼ المبلئـ..
وقد أثبتت العديد مف الدراسات واألبحاث فاعمية استخداـ نموذج الفورمات في تنمية
الدافعية العقمية ومف ىذه الدراسات دراسة (عفت الباز )2020،والتى أسفرت نتائجيا
عف رفع مستوى الدافعية العقمية والتحصيؿ وميارتؾ عمميات العمـ لدى طالبات الصؼ
األوؿ الثانوي ،ودراسة (سياـ عبداهلل )2018،والتي أكدت نتائجيا فاعمية البرنامج في
تنمية الدافعية العقمية لدى طالبات القصيـ.
إجراءات البحث:
 .1التصميم التجريبي واختيار عينة البحث :يستند البحث الحالي إلى التصميـ القائـ
عمى المجموعتيف " التجريبية والضابطة" والتطبيؽ القبمي البعدي حيث يتـ التدريس

لممجموعة التجريبية باستخداـ نموذج ) (4matوالضابطة بالطريقة المتبعة.

1979
المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
عينة البحث :تتكوف مف عينة استطبلعية لمتحقؽ مف صبلحية أدوات البحث

سيكومترياً وتـ اختيارىا بطريقة عشوائية مف تمميذات الصؼ االوؿ االعدادي بمدرسة
ماجدة الصيرفي االعدادية بنات بمركز إيتاي البارود ،وقد بمغ عددىف ( )25تمميذة،

عينة أساسية وتتكوف مف ( )60تمميذة مف تمميذات الصؼ االوؿ االعدادي بمدرسة

ماجدة الصيرفي االعدادية بنات ،وقد تـ تقسيميف الي مجموعتيف مجموعة تجريبية
وعددىا ( )30تمميذة ،ومجموعة ضابطة وعددىا ( )30تمميذة.

 .2اإلعداد إلجراء تجربة البحث وتشمل:

 اختيار المحتوى التعميمي لدليل المعممة :تـ اختيار وحدتي (ىيا نتعارؼ -دور"والء" في األسرة) مف مقرر االقتصاد المنزلى لمصؼ األوؿ اإلعدادي وذلؾ لؤلسباب
األتية :اشتماؿ الوحدتيف عمى موضوعات متنوعة تشمؿ مجاالت االقتصاد المنزلي

(الغذاء والتغذية -المبلبس والنسيج -إدارة المنزؿ ومؤسساتو) ،وىذا يتيح لمباحثة
تخطيط وتنفيذ أنشطة تتناسب مع نموذج الفورمات ،ثراء موضوعات الوحدتيف
بالمعمومات والمادة العممية المرتبطة بواقع حياة التمميذات والتي يمكف اف تمثؿ حافز

لمتعمـ لدييف مما يزيد مف دافعيتيف لمتعمـ.

 -تحميل المحتوى :قامت الباحثة بتحميؿ محتوى الوحدتيف وفقاً لمخطوات التالية:

 تحديد ىدؼ التحميؿ :استيدؼ تحميؿ المحتوى العممي الي تحديد ما تتضمنوالوحدتيف مف مفاىيـ وتعميمات ،لبلستفادة منيا في اعداد دليؿ المعممة وكراسة أنشطة
التمميذات وفقاً لنموذج الفورمات).(4MAT

 وحدة وعينة وفئة التحميؿ :استخدمت الفقرة كوحدة لمتحميؿ ،وتمثمت عينة التحميؿفي وحدتي (ىيا نتعارؼ ،دور والء في االسرة) مف مقرر االقتصاد المنزلي لمصؼ
االوؿ االعدادي ،ومثمت المفاىيـ والتعميمات فئة التحميؿ.

 تحديد حدود التحميؿ :اقتصر التحميؿ عمى المضموف المفظي لموحدتيف ،حيث تـاستبعاد الصور واالشكاؿ واسئمة التقويـ.

1980
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 صدؽ التحميؿ :تـ حساب صدؽ التحميؿ مف خبلؿ عرضة عمي مجموعة مف السادةالمحكميف إلبداء آرائيـ حوؿ صحة الداللة المفظية لممفاىيـ والتعميمات ومدي تمثيميا
لممحتوي العممي لموحدتيف ،واجراء التعديبلت البلزمة في ضوء آرائيـ.

 -ثبات التحميؿ :تـ االستعانة بإحدى معممات االقتصاد المنزلي لتحميؿ محتوي

الوحدتيف مره اخري بعد االتفاؽ عمي وحدة وعينة التحميؿ ،وحساب ثبات التحميؿ

باستخداـ معادلة ىولستي )( ( Holstiرشدي طعيمة ،)178 ،1987،وقد بمغت قيمة

معامؿ الثبات ( ،)0.91مما يدؿ عمى ثبات التحميؿ.
إعداد مواد المعالجة التجريبية (دليل المعممة -نشاط التمميذة).

أ -اعداد دليل المعممة وفقا لنموذج الفورمات :تـ اعداد دليؿ المعممة ليكوف مرشدا
وموضحا لممعممة اثناء تدريس الوحدتيف وفقا لنموذج الفورمات)،(4matوذلؾ بعد

االطبلع عمى الدراسات السابقة ،وقد تضمف الدليؿ ما يمي( :مقدمة عامة ،أىداؼ

الدليؿ ،نبذة مختصرة عف النموذج ،دور المعممة والتمميذة) ،(4matخطوات التدريس
باستخداـ النموذج ،الخطة الزمنية المقترحة لمتدريس وفقا لمنموذج ،األىداؼ العامة

لتدريس الوحدتيف ،عرض لخطوات السير في كؿ درس وتتضمف عنواف الدرس-
المفاىيـ األساسية -األىداؼ اإلجرائية (معرفي – ميارى -وجداني) ،الوسائؿ التعميمية

 ،االنشطة ،اساليب التقويـ (قبمي -تكويني -ختامي).

ب -إعداد كراسة أنشطة التمميذات :قامت الباحثة بإعداد كراسة األنشطة وفقا لنموذج
الفورمات ،حيث تـ اختيار األنشطة التعميمية بحيث تسيـ في تحقيؽ اليدؼ العاـ
واألىداؼ السموكية المرتبطة بكؿ درس ،حيث تـ تخصيص سجؿ نشاط لمتمميذات لكؿ

درس مف دروس الوحدتيف عمي حدة تضمف (بيانات عف التمميذة ،عنواف الدرس،
وجميع األنشطة الخاصة بالدرس) ،وعقب كؿ نشاط مساحة تسمح لمتمميذة لتسجيؿ
اجابتيا حتي يسيؿ متابعتيا وتقويميا وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة ،وقد روعي عند

اختيار األنشطة مجموعة مف المعايير منيا( :ارتباطيا باألىداؼ ،التنوع والتعدد لجذب
االنتباه التمميذات وزيادة دافعيتيف نحو االنجاز والتعمـ ،مناسبة األنشطة لمستوى

التمميذات).
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 ضبط دليل المعممة وكراسة األنشطة :بعد االنتياء مف اعداد الدليؿ وكراسة نشاطالتمميذات تـ عرضيما عمي مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ المناىج
وطرؽ التدريس وعمـ النفس (ممحؽ ،)1بيدؼ ابداء آ ارئيـ ،وقد تـ اجراء التعديبلت

البلزمة مثؿ اعادة صياغة بعض األىداؼ اإلجرائية بحيث تصبح أكثر ارتباطاً
بموضوع الدرس ،توضيح دور المعمـ والتمميذة بصورة أكبر ،تعديؿ بعض األنشطة

بحيث تكوف مناسبة لمتمميذات .وقد تراوحت نسبة اتفاؽ المحكميف بيف (-%71,42

 )%100ومتوسط نسبة االتفاؽ الكمية ( ،)%86,73وأصبح الدليؿ صورتو النياية
صالح لمتطبيؽ عمي عينة البحث( .ممحؽ )2
ب -إعداد أدوات البحث وضبطيا :قامت الباحثة بإعداد ادوات البحث المتمثمة في:
(اختبار ميارات التفكير التوليدي ،مقياس الدافعية العقمية) كما يمي:
اوال :اختبار التفكير التوليدي (إعداد الباحثة)

 -تحديد اليدف من االختبار :ييدؼ االختبار إلي قياس مستوي ميارات التفكير

التوليدي لدي تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي.
 -تحديد ميارات االختبار في ضوء ما يمي:

 االطبلع عمى االدب النظري والدراسات السابقة المتعمقة بالتفكير التوليدىومياراتو ،االطبلع عمى بعض اختبارات التفكير التوليدى مثؿ اختبار( شامة

جابر )2011،والذى يقيس ميارات التفكير التوليدي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية في
مادة العموـ ويتضمف الميارات االتية (الطبلقة ،فرض الفروض ،التنبؤ ،المرونة،

ادراؾ العبلقات) ،واختبار (ىاما عبدالرحمف )2012،والذى يقيس ميارات التفكير
التوليدى لدى لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي في مادة البيولوجيا ويتضمف ميارات

(الطبلقة  ،وضع الفرضيات  ،التعرؼ عمى األخطاء والمغالطات ،النقد)،
واختبار(شيماء إبراىيـ )2016،والذى يقيس ميارات التفكير التوليدى لدى تبلميذ

المرحمة اإلعدادية في مادة العموـ ويتضمف (ميارة التنبؤ ،الطبلقة ،المرونة) ،واختبار

بدور فييد ( )2020والذى يقيس ميارات التفكير التوليدى لدى طبلب المرحمة الثانوية

في مادتي عمـ النفس واالجتماع ويتضمف (ميارة الطبلقة ،المرونة ،التنبؤ ،النقد)،
وفي ضوء ما سبؽ تـ تحديد ميارات التفكير التوليدى فى البحث الحالي والتي تتمثؿ
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في ميارة (فرض الفروض ،الطبلقة ،المرونة  ،التنبؤ في ضوء المعطيات ،النقد،
ادراؾ العبلقات ،التعرؼ عمى األخطاء والمغالطات(.
 صياغة مفردات االختبار :راعت الباحثة عند صياغة مفردات االختبار عدة امورمنيا :سبلمة صياغة مفردات االختبار عمميا ولغويا ،ارتباط كؿ مفردة بالميارة
الخاصة بيا ،وضوح المفردات ومناسبتيا لمستوى التمميذات ،وضوح التعميمات.
 صياغة تعميمات االختبار :لبياف كيفية االجابة عف اسئمة االختبار ،تـ اعدادصفحة لمتعميمات تضمنت البيانات الشخصية لمتمميذ (اسـ -الفصؿ -المدرسة)،

واليدؼ مف االختبار ،وكيفية االجابة عف مفردات االختبار بصفة عامة ،وزمف اداء
االختبار.

 -الصورة األولية لالختبار :تكونت الصورة األولية لبلختبار مف( )46مفردة)4(،

مفردات تقيس ميارة فرض الفروض )7(،مفردات تقيس ميارة التنبؤ فى ضوء
المعطيات )10(،مفردات تقيس ميارة الطبلقة )4(،مفردات تقيس ميارة المرونة)7(،
مفردات تقيس ميارة إدراؾ العبلقات )6(،مفردات تقيس ميارة النقد )8(،مفردات تقيس

ميارة التعرؼ عمى األخطاء والمغالطات.

 حساب الخصائص السيكومترية لالختبار: صدق االختبار :تـ حساب صدؽ االختبار عف طريؽ نوعيف مف الصدؽ ىما: صدق المحكمين وصدق المحتوي لالوشي Lewshe Content Validity Ratio) :(CVRحيث تـ عرض االختبار في صورتو األولية عمي مجموعة مف السادة

المحكميف المتخصصيف وبعض موجيي مادة االقتصاد المنزلي مصحوباً بمقدمة
تمييدية تضمنت توضيحاً لمجاؿ البحث واليدؼ منو ،والتعريؼ االجرائي لممصطمحات
إلبداء آرائيـ (مبلحظاتيـ) حوؿ االختبار ،وكانت نسب اتفاؽ السادة المحكميف عمى

مفردات االختبار تتراوح ما بيف( ،)%100 -%54,54وبمغت نسبة االتفاؽ الكمية
( ،)%85,46وعف نسبة صدؽ المحتوى) (CVRلبلوشي نجد أف( )30مفردة مف
اختبار التفكير التوليدي تتمتع بقيـ صدؽ محتوي مقبولة و( )16مفردة تتمتع بقيـ صدؽ

محتوي غير مقبولة ،كما بمغ متوسط نسبة صدؽ المحتوي لبلختبار وفقاً لبلوشي
1983
المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
ككؿ( )0,70وىي نسبة مقبولة .وقد استفادت الباحثة مف أراء السادة المحكميف مثؿ:
تعديؿ صياغة بعض مفردات االختبار لتصبح أكثر وضوحاً ،إعادة ترتيب لبعض

المفردات ،حذؼ بعض المفردات واستبداؿ بعض المفردات بمفردات أخري أكثر

مناسبة .وأسفر صدؽ المحكميف عف حذؼ عدد ( )16مفردة ،وبذلؾ تكوف اختبار
ميارات التفكير التوليدي في صورتو النيائية مف عدد ( )30مفردة.

 الصدق التمييزي (صدق المقارنة الطرفية) :تـ حساب معامؿ الصدؽ التمييزيبطريقة المقارنة الطرفية بيف أعمى ( )%27وأدني ( )%27مف استجابات التمميذات
 -عمي االختبار وكانت النتائج كما يمي:

جدوؿ ( )1المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (ت) لعينتيف مستقمتيف
لحساب الصدؽ التمييزي بطريقة المقارنة الطرفية
االنحراؼ

قيمة" ت"

مستوى

المجموعات

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

7,520

0,01

مج .الدنيا

7

25,1429

3,18479

مج .العميا

7

38,2857

3,35233

الداللة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف قيمة " ت" تساوى ( )7,520عند درجات حرية ()12

ومستوي معنوية ( )0,01مما يعني وجود فروؽ دالة بيف استجابات التمميذات بالفئة

األعمى واستجابتيف بالفئة األدنى ،وعميو فإف االختبار يتمتع بدرجة مقبولة مف الصدؽ.

 -ثبات االختبار :تـ التأكد مف ثبات االختبار مف خبلؿ طريقتيف ىما:

 طريقة التجزئة النصفية :تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفيةلكؿ مف( ،)Spearman& Brownوقد بمغ معامؿ الثبات= 0,689وىو داؿ عند
مستوي(.)0,01

 طريقة إعادة التطبيق :تـ حساب الثبات بتطبيؽ االختبار ثـ إعادة تطبيقو عمى نفسعينة التقييف بفاصؿ زمني ثبلثة أسابيع (21يوـ) مف التطبيؽ األوؿ ،وقد بمغ معامؿ

ارتباط (بيرسوف) بيف درجات التمميذات في التطبيقيف ( )0,959وىو معامؿ ارتباط داؿ

عند مستوي ( ،)0,01مما يدؿ عمي أف االختبار يتمتع بدرجة ثبات عالية.

1984
المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
حساب معامالت السيولة والتمييز لالختبار :وقد تراوحت معامبلت السيولة مف( )0,76-0,21ومعامبلت التمييز بيف ( )0,57 -0,28وىي أكبر مف الحد األدنى
المقبوؿ تربوياً ( )0.2وأقؿ مف الحد األعمى ( ،)0.8لذا فجميعيا قيـ مناسبة تشير
إلى عدـ حذؼ أي سؤاؿ مف أسئمة االختبار.

 -تقدير درجات االختبار :تـ تقدير درجات االختبار كما يمي- :

 .1تصحيح التنبؤ ،وفرض الفروض ،إدراؾ العبلقات :بإعطاء درجة واحدة لئلجابة

الصحيحة وصفر في حالة االجابة الخطأ.

 .2تصحيح ميارة الطبلقة :تقاس درجة الطبلقة لمتمميذة بحساب أكبر عدد مف الحموؿ

الصحيحة التى تعطييا لممشكمة في زمف معيف ،واعطاء درجة لكؿ حؿ صحيح مف
الحموؿ المناسبة ضمف زمنيا المحدد وتستبعد الحموؿ العشوائية والتى ال تستند الي

منطؽ عممي أو معقولية ومجموع ىذه الدرجات يمثؿ الطبلقة.

 .3تصحيح ميارة المرونة :تقاس درجة المرونة بقدرة التمميذة عمي تنويع االستجابات
وتعطى درجة واحدة لكؿ استجابة فكرية ومجموع ىذه الدرجات يمثؿ درجة التمميذة في

المرونة وىذا يعني انو ال توجد نياية عظمى لممقياس في بعدي الطبلقة والمرونة.

 .4تصحيح ميارة النقد :يمثميا ( )6مواقؼ وعمي الطالب أف يختار ما بيف (مؤيد-
معارض) حوؿ كؿ موقؼ مع ذكر المبرر الذي دفعو الختيار ىذا الرأي في الموقؼ

ولكؿ اختيار صحيح تحصؿ التمميذة عمي درجة ،ورأي التمميذة درجة وبذلؾ تصبح

الدرجة الكمية لمبعد ( )12درجة.

 .5تصحيح ميارة التعرؼ عمي األخطاء والمغالطات :الخمط بيف الرأي والحقيقة:
يمثميا ( )3عبارات لكؿ عبارة اختياراف (رأي -حقيقة) ولكؿ اختيار درجة فتكوف

الدرجة الكمية ( )3درجات ،المغالطة في االستدالؿ واالستنتاج :يمثميا ( )3عبارات
لكؿ عبارة اختياراف (صحيحة -خاطئة) ولكؿ اختيار صحيح درجة فتكوف الدرجة

الكمية ( )3درجات .حيث تـ تقدير درجات المفردات الخاصة بكؿ محور مف محاور
االختبار بصورة منفردة.
الصورة النيائية الختبار التفكير التوليدي :أصبح اإلختبار في صورتو النيائية مكوف
مف( )30سؤاؿ(ممحؽ  )3والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ:
1985
المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدوؿ ( )2يوضح عدد أسئمة اإلختبار لكؿ ميارة مف ميارات التفكير التوليدي
الميارات

عدد األسئمة

الجزء األول :ميارة فرض الفروض

4

الجزء الثاني :ميارة التنبؤ

5

الجزء الثالث :ميارة الطالقة

3

الجزء الرابع :ميارة المرونة

2

الجزء الخامس :ميارة إدراك العالقات

4

الجزء السادس :ميارة النقد

6

الجزء السابع :ميارة التعرف عمى األخطاء والمغالطات

6

المجموع الكمي

30

ثانيا :إعداد مقياس الدافعية العقمية:

 تحديد اليدف من المقياس :ييدؼ المقياس الى قياس مستوى الدافعية العقمية لدىتمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي.

 تحديد أبعاد المقياس :لتحديد أبعاد المقياس الدافعية العقمية قامت الباحثة باالطبلععمي الدراسات السابقة في مجاؿ الدافعية العقمية ،واالطبلع عمي بعض الدراسات
التي تناولت موضوع الدافعية العقمية وتحديد ابعادىا مثؿ دراسة كبل مف (محمد

نوفؿ( ،)2004،توفيؽ مرعي ،محمد نوفؿ( ،)2008،اياد طنوس( ، )2013،قيس
عمي وليد حموؾ( ،)2014،نواؿ عساؼ( ،)2015،ديانة كحيؿ( ،)2015،سعدية

عبد الفتاح ( ،)2017،ضيؼ اهلل الغامدي( ،)2018،عفت الباز( ،)2020،

شيريف عرابي( ،)2021،محمد اسماعيؿ .)2021،وفي ضوء ذلؾ تـ اعداد
المقياس الحالي والذي يتضمف اربعة أبعاد رئيسة ىي( :التركيز العقمي – التوجو

نحو التعمـ -حؿ المشكبلت ابداعياً -التكامؿ المعرفي).

1986
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
 صياغة مفردات المقياس :وقد روعي عند صياغتيا اف تكوف واضحة ،مراعاةالتنوع في العبارات ،أف تكوف خبرية ومعبرة عف رأى ال عف حقيقة ،تغطى كافة
جوانب الموضوع ،تكوف قابمة لتفسير واحد.

 وصف المقياس :تـ صياغة عبارات المقياس في صورتو المبدئية في ( )52عبارةمقسمة عمي األبعاد السابقة وبيذا أصبح المقياس في صورتو األولية جاى اّز لمعرض
عمي السادة المحكميف.

 صياغة تعميمات المقياس :تـ صياغة تعميمات المقياس بحيث تشتمؿ عمي اليدؼمف المقياس وطريقة االجابة عمي العبارات والتأكيد عمي تدويف البيانات الشخصية
في المكاف المحدد لذلؾ ،وانو ال يوجد اجابو صحيحة واخري خاطئة فاإلجابة تكوف
صحيحة اذا عبرت بصدؽ عف آرائيـ.

 وضع نظام تصحيح المقياس وتقدير الدرجات :اتبعت الباحثة اسموب التقديرالثبلثي لميكرت (موافؽ -محايد – غير موافؽ) وتـ تقدير الدرجات بحيث تعطي
( )1-2-3عمى الترتيب لمعبارة الموجبة والعكس لمعبارة السالبة ،وتتراوح الدرجة
الكمية لممقياس ما بيف ( )156 -52درجة.

الخصائص السيكومترية لممقياس:

 -صدق المقياس :تـ حسابو عف طريؽ نوعيف مف الصدؽ ىما:

 الصدق الظاىري وصدق الالوشي :قامت الباحثة بحساب صدؽ المحكميف وصدؽالمحتوي لبلوشي ) (CVRحيث تـ عرض المقياس في صورتو األولية عمي
مجموعة مف السادة المحكميف ،وكانت نسب االتفاؽ تتراوح ما بيف (-77,27

 ،)%100كما بمغت نسبة االتفاؽ الكمية ( ، )%89,06وبمغ متوسط نسبة صدؽ

المحتوى ) ،) 0,93( (CVRوىي نسبة اتفاؽ مناسبة تدؿ عمي صدؽ المقياس.

 الصدق التمييزي (صدق المقارنة الطرفية) :تـ حساب معامؿ الصدؽ التمييزيبطريقة المقارنة الطرفية بيف أعمى ( )%27وأدني ( )%27مف استجابات

التمميذات عمي المقياس وكانت النتائج كما يمي:

1987
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدوؿ ( )3المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (ت) لعينتيف مستقمتيف
لحساب الصدؽ التمييزي بطريقة المقارنة الطرفية
المتوسط

االنحراؼ

قيمة"

المجموعات

العدد

الحسابي

المعياري

ت"

4,28174

9,137

مج .الدنيا

7

116,0000

6,49175

مج .العميا

7

142,8571

مستوى الداللة
0,01

يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف قيمة " ت" تساوى ( )9,137عند درجات حرية ()12

ومستوي معنوية ( )0,01مما يعني وجود فروؽ دالة بيف استجابات التمميذات بالفئة
األعمى واستجابتيف بالفئة األدنى ،وعميو فإف المقياس يتمتع بدرجة مقبولة مف الصدؽ.
 ثبات المقياس :تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ معادلة الفا كرونباخ ،وكانتقيمة معامؿ الثبات لممقياس ككؿ تساوي ( )0,848وىي قيمة دالة احصائياً ،مما يدؿ
عمى ثبات المقياس.

 -االتساق الداخمي لممقياس :لمتحقؽ مف االتساؽ الداخمي لممقياس تـ تطبيقو عمى

العينة االستطبلعية ،ثـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف األبعاد
والدرجة الكمية لممقياس والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

جدوؿ ( )4معامالت االرتباط بيه درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس الدافعية العقلية (ن =)52
البعد

التركيز العقمي

معامؿ االرتباط

**0,549

التوجػ ػ ػ ػ ػػو نحػ ػ ػ ػ ػػو حػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المشػ ػ ػ ػ ػ ػػكبلت تكامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

التعمـ

**0,807

إبداعياً

**0,862

المعرفة

*0,455

(**) معامؿ االرتباط عند مستوى داللة ( )*( )0,01معامؿ االرتباط عند مستوى داللة ()0,05

يتضح السابؽ أف معامبلت االتساؽ الداخمي بيف األبعاد والدرجة الكمية دالة عند

مستوى داللة ( 0,05مف الجدوؿ) )0,01( ،مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة
عالية مف االتساؽ.

 -الصورة النيائية لمقياس الدافعية العقمية( :ممحؽ)4

1988
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدوؿ ( )5يوضح عدد المفردات السمبية واإليجابية موزعة عمى أبعاد المقياس
الفقرات

م

المجال

-1

التركيز العقمي

العدد

الفقرات االيجابية

السمبية
8-7-6-2

14 -13-12-11-10-9-5-4-3-1
14

-2

التوجو نحو التعمم 26-16-15

-23-22-21-20-19-18-17

12

-3

حــــــل المشــــــكالت -32-30

-36-35-34-31-29-28-27

14

-48-47-46-45-44-43-42

12

ابداعيا

37-33

-4

التكامل المعرفي

49-41

المجموع

ابعاد

31

25-24

40-39-38
52-51-50

52

39

 التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة :لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف تـاستخداـ اختبار" ت" ) (Independent-sample T Testلحساب داللة الفرؽ
بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف (التجريبية والضابطة) في التطبيؽ

القبمي ألدوات البحث وكانت النتائج كما يمي:

جدوؿ ( )6يوضح نتائج اختبار (ت) لمفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف في
التطبيؽ القبمي الختبار التفكير التوليدي ومقياس الدافعية العقمية (ف=)60
الميارات

المجموعة

التفكير التوليدي

التجريبية

27,5667

الضابطة

25,6000

4,56070

التجريبية

99,9333

4,42511

الضابطة

97,7333

5,97658

المقياس الدافعية
العقمية ككؿ

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري
5,21062

قيمة ت

مستوى
الداللة

15556
1,620

غير
دالة
احصائيا

قيمة(ت) الجدولية عند درجات حرية ( )58وعند مستوى داللة( ،2,66 =)0,01ومستوى داللة(2,00=)0,05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ بيف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة

مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف.
1989
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
ثالثاً :إجراءات التجريب الميداني:

 -المواقفة اإلدارية :تـ الحصوؿ عمي موافقة االدارية لتنفيذ تجربة البحث.

 -التطبيق القبمي ألدوات البحث :تـ تطبيؽ ادوات البحث عمي عينة البحث األساسية

(المجموعة الضابطة ،المجموعة التجريبية) قبؿ القياـ بعممية التدريس.

 -التجربة األساسية لمبحث :بعد االنتياء مف تطبيؽ أدوات البحث (اختبار التفكير

التوليدي ومقياس الدافعية العقمية) ،قبمياً عمي التمميذات عينة البحث (التجريبية

والضابطة) تـ التدريس وفقاً لدليؿ المعممة في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي

2021ـ2022-ـ وذلؾ في الفترة مف 2021/10/18ـ حتي 2022/1/2ـ ،وذلؾ لمدة
شيريف ونصؼ لمتطبيؽ الفعمي واسبوعيف لمتطبيؽ القبمي والبعدي ألدوات البحث ،حيث

قامت الباحثة بالتدريس لممجموعة التجريبية بواقع حصتيف متتاليتيف يوـ األحد مف كؿ
اسبوع وفقا لخطة الدراسة باستخداـ نموذج الفورمات ،وقامت أيضاً بالتدريس لممجموعة

الضابطة بواقع حصتيف متتاليتيف يوـ األربعاء مف كؿ اسبوع وفقاً لخطة الدراسة
باستخداـ الطريقة المعتادة.

 مالحظات الباحثة أثناء تنفيذ التجربة والصعوبات التى واجيتيا وكيف تغمبت عمييا: .1عدـ وجود مكاف مجيز باألجيزة الحديثة (كشاشات العرض او السبورة اإللكترونية)،

وتـ التغمب عمييا مف خبلؿ االستعانة ببعض أجيزة البلب توب التي تكفي لمجموعات

الفصؿ.

 .2عدـ انتظاـ بعض تمميذات المجموعة التجريبية في الحضور في بداية التجربة ،وتـ
التغمب عمييا مف خبلؿ قياـ الباحثة بعمؿ لقاء مع التمميذات واقناعيف بأىمية المادة في

حياتيف وفي تطور المجتمع والنيوض بو ،وايضاً جاذبية النموذج ،واالجراءات المتبعة.

 .3حرصت الباحثة عمي استخداـ نوعي التعزيز المادي والمفظي لئلجابات الصحيحة ،بما
يجعؿ التمميذات أكثر اىتماما لموضوع الدرس.

 .4استمتاع التمميذات بالتعمـ وفقاً لنموذج الفورمات ) (4MATحيث ساىـ ىذا النموذج

في زيادة التعاوف بيف التمميذات أثناء تطبيؽ األنشطة والمياـ التي تطمب منيف أثناء

الحصة والمنافسة الشريفة بيف المجموعات.

1990
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
 .5تفاعؿ التمميذات مع بعضيف البعض ومع الباحثة بشكؿ قوى طواؿ الزمف المخصص
لمحصص.

 التطبيق البعدى ألدوات البحث :بعد االنتياء مف تدريس الوحدتيف تـ تطبيؽ أدواتالبحث بعدياً ،مع مراعاة أف يتـ التطبيؽ في نفس الظروؼ التى خضع ليا التطبيؽ
القبمي ،ونفس الظروؼ لممجموعتيف ،تمي ذلؾ تصحيح أدوات البحث ورصد الدرجات

استعداداً لمعالجتيا إحصائياً.

 القياس التتبعي ألدوات البحث :لمكشؼ عف استمرار أثر التدريس باستخداـ نموذجالفورمات قامت الباحثة بتطبيؽ أدوات البحث عمى تمميذات المجموعة التجريبية بعد
مضي شيريف مف التطبيؽ البعدي لمتأكد مف استم اررية أثر التدريس باستخداـ النموذج،

تمي ذلؾ التصحيح ومعالجة الدرجات احصائياً.
 -نتائج البحث وتفسيرىا ومناقشتيا:

 -1اختبار صحة الفرض األول والذي ينص عمي أنو "يوجد فرؽ داؿ احصائيا عند
مستوى داللة (≥ )0.05بيف متوسطى درجات تمميذات المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة فى التطبيؽ البعدى الختبار ميارات التفكير التوليدى ككؿ وفي كؿ ميارة مف
مياراتو الفرعية (وضع الفروض ،التنبؤ في ضوء المعطيات ،التعرؼ عمى األخطاء
والمغالطات ،الطبلقة والمرونة) لصالح تمميذات المجموعة التجريبية" ،ولمتحقؽ مف
صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار) "(T-testلممقارنة بيف مجموعتيف مستقمتيف

) ،(Independent-sample T Testوالجدوؿ يوضح النتائج كما يمي:
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدوؿ ( )7نتائج داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف (التجريبية
والضابطة) في التطبيؽ البعدى الختبار التفكير التوليدي (ف=)60
البياف

المتوسط

االنحراؼ

قيمة"

مستوى

المجموعات

الحسابي

المعياري

ت"

الداللة

التجريبية

3,3333

1,02833

2,553

0,05

الضابطة

2,6667

0,9424

التجريبية

4,3000

0,95231

الضابطة

3,5000

1,04221

التجريبية

13,2667

2,24274

الضابطة

11,6667

2,61736

التجريبية

11,7333

0,52083

الضابطة

9,7667

3,13691

التجريبية

3,9667

0,18257

الضابطة

3,6333

0,61495

التجريبية

11,0333

1,12903

الضابطة

8,8333

2,10227

التجريبية

5,9333

0,36515

الضابطة

4,6333

1,24522

الميارات

الفرعية

ميارة فرض
الفروض
ميارة التنبؤ
ميارة الطبلقة
ميارة المرونة
ميارة إدراؾ
العبلقات
ميارة النقد
ميارة التعرؼ
عمي االخطاء

3,104
2,543
3,388
2,846
5,050
5,487

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

والمغالطات
الدرجة الكمية

لبلختبار

التجريبية

53,5667

3,8298

الضابطة

44,7333

6,44838

6,451

0,01

قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية( )58وعند مستوى داللة( ،2,66 =)0,01ومستوى داللة(2,00=)0,05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0,01بيف

متوسطى درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية والضابطة فى التطبيؽ البعدي

الختبار التفكير التوليدي ككؿ ومياراتو الفرعية ،حيث كانت قيـ "ت" المحسوبة تتراوح

بيف ( )6.44 -2.55وىي أكبر مف قيـ " ت" الجدولية عند درجات حرية(،)58
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
نستنتج مف ذلؾ اف التدريس باستخداـ نموذج الفورمات قد احدث تحسناً داالً وواضحاً

في مستوي التفكير التوليدي ،وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض األوؿ لمبحث.

كما تـ حساب قيمة مربع إيتا ( )η2لقياس قوة وحجـ تأثير النموذج عمي التفكير

التوليدي ومياراتو وكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ التالي:

جدوؿ ( )8قيـ مربع إيتا ( )η2لتحديد حجـ التأثير وداللتو لنموذج ) (4MATعمي
التفكير التوليدى (ف=)60

البياف

قيمة ت

الميارات

قيمة مربع

إيتا ()η2

حجـ

داللة

التأثير

حجـ

)(D

التأثير

ميارة فرض الفروض

2,553

0,101

0,670

متوسطة

ميارة التنبؤ

3,104

0,141

0,810

كبيرة

ميارة الطبلقة

2,543

0,100

0,666

متوسطة

ميارة المرونة

3,388

0,165

0,889

كبيرة

ميارة ادراؾ العبلقات

2,846

0,122

0,745

كبيرة

ميارة النقد

5,050

0,305

1,32

كبيرة

ميارة التعرؼ عمي االخطاء

5,487

0,341

1,43

كبيرة

والمغالطات
الدرجة الكمية لبلختبار

6,451

0,417

1,69

كبيرة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قوة تأثير نموذج الفورمات في تنمية التفكير التوليدي
"كبيرة" حيث بمغت قيمة مربع ايتا في الدرجة الكمية لبلختبار ( ،)7.4.0كما تراوحت
قيـ حجـ التأثير) (dبيف ( ،)..06 -7.00وبمقارنة ىذه القيـ بالدرجات المحددة لداللة
حجـ التأثير( 0,2ضعيؼ 0.5،متوسط0,8 ،فأكثر كبير) (رضا عسر)123 ،2010،
نجد اف حجـ التأثير يتراوح بيف "متوسطة" و"كبيرة" ،مما يدؿ عمي أف التغير الذي حدث
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
في مستوي التفكير التوليدي لمتمميذات يرجع بدرجة كبيرة الي تأثير المتغير المستقؿ
(نموذج الفورمات) ،ويمكف تفسير ىذه النتيجة بما يمي:
 ييتـ نموذج الفورمات بأربعة أنواع ألنماط التعمـ لتمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي،باإلضافة لتنوع في طرائؽ التدريس واألنشطة والتى تساعد التمميذات عمي جذب
انتباىيف لمدرس ،مما يساعد عمي بقاء أثر التعمـ في اذىانيف.
 التدريس باستخداـ نموذج الفورمات ) (4matاتاح لمتمميذات استخداـ ميارات عقميةمثؿ المبلحظة والتأمؿ واالستنتاج وفرض الفروض وغيرىا مف الميارات ،وشجعيف عمي
تعمـ المحتوى العممي مف خبلؿ مصادر التعمـ المختمفة مثؿ االنترنت او المكتبات
وغيرىا مما ساىـ في زيادة الرصيد المعرفي لدييف ومف ثـ زيادة قدرتيف عمي توليد
المعمومات وتقييميا .كما اف استخداـ وسائط متنوعة في تقديـ محتوى الوحدتيف مثؿ
(األصوات والنصوص ومقاطع الفيديو) ،ساىـ بشكؿ كبير في تنمية ميارات التفكير
التوليدي لدييف ،وىذا ما اكدتو دراسة (سماح ابراىيـ.)2019،
وتتفؽ ىذه النتيجة ايضا مع دراسة (حازـ لجرجري )2019،التي أوضحت نتائجيا أثر
نموذج الفورمات ) (4MATفي تنمية التفكير التوليدي لدي تبلميذ الصؼ الخامس
االبتدائي في مادة العموـ.
 -2اختبار صحة الفرض الثاني والذي ينص عمي أنو "يوجد فرؽ داؿ احصائيا عند
مستوى معنويو (≥ )0.05بيف متوسطى درجات تمميذات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة فى التطبيؽ البعدى لمقياس الدافعية العقمية ككؿ وفى كؿ بعد مف

أبعاده الفرعية (التركيز العقمي ،التوجو نحو التعمـ ،حؿ مشكبلت ابداعيا ،التكامؿ
المعرفي) لصالح تمميذات المجموعة التجريبية" ،ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ
استخداـ اختبار( " )T-testلممقارنة بيف مجموعتيف مستقمتيف (Independent-

 .)sample T Testوالجدوؿ التالي يوضح النتائج كما يمي:
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدوؿ( )9نتائج داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف (التجريبية
والضابطة) في التطبيؽ البعدى لمقياس الدافعية العقمية (ف=)60
البياف

المجموعات

األبعاد

الحسابي

الفرعية
التركيز العقمي
التوجو نحو التعمـ
حؿ المشكبلت
ابداعياً
تكامؿ المعرفة
الدرجة الكمية
لممقياس

المتوسط

االنحراؼ

قيمة "ت" مستوي

المعياري

الداللة

التجريبية

38,4333

2,97905

الضابطة

33,1000

3,44764

التجريبية

34.1667

1.64177

الضابطة

30,3333

2,39732

التجريبية

39,6000

1,23419

الضابطة

33,0000

3,51352

التجريبية

33,8333

1,74363

الضابطة

30,7333

2,54522

التجريبية

146,0333

8,37683

الضابطة

127,1667

7,90933

6,411
7.226
5,348
5,504
8,970

0,01
0.01
0,01
0,01
0,01

قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية( )58وعند مستوى داللة( ،2,66 =)0,01ومستوى داللة(2,00=)0,05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0,01بيف
متوسطى درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية والضابطة فى التطبيؽ البعدى ،حيث

كانت قيـ "ت" المحسوبة عند كؿ بعد مف ابعاد مقياس الدافعية العقمية تساوى عمي
التوالي ( )8,970 -5,504 -5,348 -7,226- 6,411وىي أكبر مف قيمة " ت"
الجدولية عند درجة حرية ( ،)58نستنتج مف ذلؾ اف التدريس باستخداـ نموذج

الفورمات قد احدث تحسناً داالً وواضحاً في مستوي الدافعية العقمية ،وبذلؾ يتـ قبوؿ

الفرض الثاني لمبحث.

كما تـ حساب قيمة مربع إيتا ( )η2لقياس قوة وحجـ تأثير النموذج عمي الدافعية

العقمية وكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ التالي:
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدوؿ ( )10قيـ مربع إيتا ( )η2لتحديد حجـ تأثير وداللو نموذج ) (4MATعمي
مقياس الدافعية العقمية (ف=)60
البياف

قيمة ت

قيمة مربع

حجـ التأثير

داللة حجـ

إيتا ()η2

)(D

التركيز العقمي

6.411

0.414

1.68

كبيرة

التوجو نحو التعمـ

7.226

0.473

1.89

كبيرة

حؿ المشكبلت ابداعياً

5.348

0.330

1.40

كبيرة

تكامؿ المعرفة

5.504

0.343

1.44

كبيرة

الدرجة الكمية لممقياس

8.970

0.581

2.35

كبيرة

الميارات

التأثير

يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف قوة تأثير نموذج الفورمات ) (4MATفي مستوي الدافعية
العقمية لدى تمميذات العينة التجريبية قد تراوحت بيف ( ،)0.58-0.34كما تراوحت قيـ
حجـ التأثير) (dبيف ( ،)2,35 -1,40وبمقارنة ىذه القيـ بالدرجات المحددة لداللة
حجـ التأثير نجد اف حجـ التأثير "كبير" ،مما يدؿ عمي أف التغير الذي حدث في
مستوي الدافعية العقمية لمتمميذات يرجع بدرجة كبيرة الي تأثير المتغير المستقؿ (نموذج
الفورمات) ،ويمكف تفسير ىذه النتيجة بما يمي:
 نموذج الفورمات ييتـ باألنماط المختمفة لتعمـ المتعمميف ،وذلؾ وفقا لنمط السيطرةالدماغية ،كما شجع التمميذات عمي محاولة فيـ اسباب المشكبلت التى تواجييف مف اجؿ
الوصوؿ الي حموؿ ابداعية ليا.

 ارتفاع مستوى التركيز لدي التمميذات وتوجو دوافعيـ نحو تعمـ أفضؿ وذلؾ مف خبلؿالتجريب النشط وحؿ األنشطة التى تساعدىـ عمي ذلؾ ،وايجاد حموؿ ابداعية لممشكبلت

التى تواجييف.

 الدافعية العقمية تجعؿ المتعمميف ميتميف باألعماؿ التي يقوموف بيا ،وتعطي امبلًبإيجاد افكار جديدة قيمة ىادفة ،وتجعؿ الحياة ممتعة وأكثر مرحاً وتقوـ الدافعية العقمية

أف االفراد جميعيـ لدييـ القدرة عمى التفكير االبداعي
عمى افتراض اساسي مفادهّ ،
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
والقابمية الستثارة الدافعية العقمية ،واذا كاف االمر كذلؾ فبل بد في ىذه الحالة مف تحفيز
القدرات العقمية داخؿ االنساف حتى يستخدميا.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف (عفت الباز( ،)2020،سياـ عبد اهلل.)2018،

 -3اختبار صحة الفرض الثالث لمبحث والذى ينص عمى أنو " ال يوجد فرؽ داؿ
احصائياً عند مستوى معنويو (≥ )0,05بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعة
التجريبية في التطبيؽ البعدى والتتبعي لكؿ مف اختبار التفكير التوليدي ومقياس الدافعية
العقمية" والختبار صحة الفرض تـ استخداـ اختبار  T-Teatsلمتوسطيف

مرتبطيف( )Paird-Sample T-Teatsلحساب داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات

التطبيقيف البعدي والتتبعي لممجموعة التجريبية ،لمتعرؼ عمي استمرار تأثير نموذج

الفورمات) (4matعمي كؿ مف اختبار التفكير التوليدي ومقياس الدافعية العقمية ككؿ
لدي تمميذات المجموعة التجريبية بعد مرور فاصؿ زمني (شيريف) مف انتياء تجربة

البحث والتطبيؽ البعدى لؤلدوات وكانت النتائج كما ىى موضحة بالجدوؿ التالي:

جدوؿ ( )11داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعة التجريبية في التطبيؽ

البعدى والتتبعي لكؿ مف (اختبار التفكير التوليدي ومقياس الدافعية العقمية) (ف=)30
المتغيرات التابعة

اختبار التفكير

التطبيؽ التتبعى

التطبيؽ البعدى

"ت"

الداللة

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

53,6000

3,79292

0,184 1,361 3,69296 53,5000

التوليدي
مقياس الدافعية

قيمة

مستوى

غير دالة
5,94853 145,1667

0,103 1,682 5,89847 145,0333
غير دالة

العقمية

ت الجدولية عند مستوى داللة(، 1.697 =)0,05ت الجدولية عند مستوى داللة(2.457 =)0,01

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات تمميذات

المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدى والتتبعي لكؿ مف (اختبار التفكير التوليدي

ومقياس الدافعية العقمية ،حيث بمغت قيـ "ت" المحسوبة عمي التوالي (-1,361

 )1,682وىى قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة (≥ ،)0,05وبالتالي يمكف

قبوؿ الفرض الصفري السابؽ الذي نصو ال يوجد فرؽ داؿ احصائيا عند مستوى معنويو
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
(≥ )0.05بيف متوسطى درجات تمميذات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدى
والتتبعي لكؿ مف اختبار التفكير التوليدي ومقياس الدافعية العقمية .مما يعنى استمرار

تأثير نموذج الفورمات) (4matعمي كؿ مف اختبار التفكير التوليدي ومقياس الدافعية
العقمية لدي تمميذات المجموعة التجريبية بعد مرور فاصؿ زمني (شيريف) بيف التطبيؽ

البعدى والتتبعي.

وترجع الباحثة ىذه النتيجة الي عدة أسباب ىي:
 -1تفوؽ نموذج  4MATيرجع الي األنشطة التى تـ اقتراحيا وتنفيذىا ،حيث قامت
التمميذات ببناء المعرفة بأنفسيف وذلؾ مف خبلؿ مروىف بخبرات تعميمية استكشافية

استنتاجية.

 -نموذج  4MATيساعد عمي مرونة التفكير ،وتشكيؿ المعرفية لدى التمميذات.

 يقوـ النموذج عمى اثارة دافعية التمميذات ،وتحفيزىف عمي االستمرار في التفاعؿااليجابي مما ساعدىف عمي المشاركة االيجابية وعزز لدييف الثقة بالنفس.

 يحوؿ النموذج موضوع التعمـ الي اجزاء وايجاد الربط بيف العبلقات وتحميؿ وايجادصور جديدة لممفاىيـ مف خبلؿ مبلحظة المعرفة وتأمميا.

 األنشطة المتنوعة لنموذج  4MATاتاحت لمتمميذات المشاركة في النقاش بدوفخوؼ اذا ما وقعف في خطأ ،وزيادة الدافعية لدييف لمتعمـ وىذا قد شجع التمميذات عمي

التفكير التوليدي.

 تنوع انشطة التعميـ والتعمـ وفقا لنموذج الفورمات مما جعؿ التمميذات يساىمف بفاعميةويشاركف في تنفيذ األنشطة ،وىذا ساعد عمي اكسابيف خبرات مباشرة.

 استخداـ أسموب مف األساليب الحديثة في التدريس مثؿ نموذج الفورمات()4MATوالذي يراعي أنماط المتعمميف ،أتاح الفرصة لمحوار والمناقشة والتفاعؿ المستمر بيف
الباحثة والتمميذة حوؿ دورىا في االسرة وكيفية اختيار االصدقاء واالستفادة مف وقت

الفراغ والتنافس الشريؼ بيف التمميذات مف خبلؿ األنشطة ،بما كاف لو أثر إيجابي في
تنمية ميارات التفكير التوليدي وأبعاد الدافعية العقمية.
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التوصيات والمقترحات:
أ -توصيات البحث :في ضوء نتائج البحث يمكف تقديـ التوصيات االتية:
 .1استخداـ نماذج التدريس الحديثة الفعالة مثؿ نموذج الفورمات في تدريس مادة
االقتصاد المنزلى في كافة المراحؿ التعميمية.

 .2إدراج نماذج مف الدروس المعدة وفقا لنموذج الفورمات بدليؿ معممة االقتصاد
المنزلي.

 .3توعية المعممات في جميع التخصصات بصفة عامة باألساليب والطرؽ
واالستراتيجيات الحديثة وعقد دورات تدريسية ليـ لتدريبيـ عمي التدريس وفؽ نموذج

الفورمات ،وقدرتو عمي تنمية التفكير التوليدي ومتغيرات اخرى.

 .4ضرورة تضميف الكتب المدرسية في مراحؿ التعميـ المختمفة مجموعة مف األنشطة
تنمى ميارات التفكير التوليدى.

 .5عقد دورات تدريبة لممعممات مف اجؿ مساعداتيف عمي الكشؼ عف أنماط التعمـ
المختمفة لمتمميذات وتدريبيف عمي تصميـ وحدات وفؽ نموذج الفورمات.

 .6ضرورة االىتماـ بالوسائؿ واالنشطة التي تخدـ االقتصاد المنزلي وتعمؿ عمي تنمية
ميارات التفكير التوليدي والدافعية العقمية.

 .7تضميف الدافعية العقمية كأحد أىداؼ الخطط التدريسية في كافة مستويات التعميـ
وذلؾ لتحقيؽ انجازات جادة وحؿ المشكبلت بطرؽ ابداعية.

ب -دراسات مقترحة :فى ضوء نتائج البحث يمكف اقتراح الدراسات والبحوث التالية:
 -1إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث حوؿ استخداـ نموذج الفورمات فى تدريس
مادة االقتصاد المنزلى عمى عينة أكبر وفى مراحؿ دراسية مختمفة.

 -2بناء برامج لتنمية ميارات التفكير التوليدى لدى تمميذات المرحمة االعدادية.
 -3إجراء دراسة حوؿ أثر نموذج الفورمات عمي متغيرات اخري مثؿ التفكير الشكمي،
والتواصؿ االجتماعي ،والتفكير المنتج ،والكفاءة الذاتية المدركة وغيرىا.

 -4اجراء المزيد مف البحوث لتنمية الدافعية العقمية والتفكير التوليدى في كؿ المراحؿ
الدراسية باستخداـ نماذج وطرؽ حديثة.
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 -5مقارنة فاعمية استخداـ نموذج مكارثي مع نماذج تدريسية أخرى لتدريس مقرر
االقتصاد المنزلي لتمميذات الصؼ االوؿ االعدادي في تنمية التفكير التوليدي

والدافعية العقمية.

المراجع والمصادر:
 .1ابراىيـ التونسي السيد حسيف ( :)2019فاعمية نموذج الفورمات في تدريس

الرياضيات عمي تنمية البراعة الرياضية لدي تبلميذ المرحمة االبتدائية ،مجمة تربويات

الرياضيات ،مجمد ،22العدد ( ،)5ص ص .78 -16

 .2احبلـ عبد العظيـ مبروؾ ( :)2021توظيؼ نموذج مكارثي " الفورمات )"(4mat

لتنمية ميارات ممؼ االنجاز اإللكتروني واالتجاه نحوه الطالبات المعممات تخصص
لبلقتصاد المنزلي ،مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية ،مجمد ،7العدد ( ،)32ص

ص.948 -889

 .3احمد عمي ابراىيـ عمي خطاب ( :)2018أثر استخداـ نموذج الفورمات )(4mat

لمكارثي في تدريس الرياضيات عمي تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي وعادات

العقؿ لدى تبلميذ المرحمة االعدادية ،مجمة تربويات الرياضيات ،مجمد  ،21العدد (،)9
الجزء الثالث ،ص ص.289 -192

 .4امؿ محمد عبد المجيد بسيوني ىبلؿ ( :)2020فعالية استخداـ استراتيجية الفورمات

) (4matفي تدريس االقتصاد المنزلي لتنمية ميارات التفكير التأممي وحب االستطبلع
لدي تمميذات المرحمة االعدادية ،رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة

المنوفية.

 .5اياد سيؿ نجيب طنوس( :)2013أساليب التفكير وعبلقتيا بالدافعية لدى الطمبة،
رسالة الماجستير ،جامعة عماف العربية ،كمية العموـ التربوية والنفسية.

 .6ايناس عبدالعزيز عطية محمد غنيـ ( :)2020تنمية مفاىيـ توابع النحو العربي
باستخداـ نموذج الفورمات لدي تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ،مجمة كمية التربية،

جامعة بنيا ،مجمد ،31العدد ( ،)121الجزء األوؿ  ،ص ص .608 -579
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 .7بدور سعد فييد الحريتي ( :)2020استخداـ نموذج أيديؿ لحؿ المشكبلت في
تدريس مقرر عمـ النفس واالجتماع لتنمية ميارات التفكير التوليدي واتخاذ القرار لدي

طبلب المرحمة الثانوية بالكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة المنصورة ،كمية التربية.

 .8برىاف محمود حمادنة ( :)2014التفكير اإلبداعي ،ط ،1عالـ الكتب الحديثة،

إربد ،األردف.

 .9تياني محمد سميماف ( :)2014برنامج تدريبي قائـ عمي استراتيجيات التفكير

المتشعب لتنمية األداء التدريسي المنمي لمتفكير لدي معممي العموـ والتفكير التوليدي
لدي تبلميذىـ ،المجمة المصرية لمتربية ،مج ،17ع،6ص ص .87 -47

 .10توفيؽ احمد مرعي ومحمد بكر نوفؿ( :)2008الصورة االردنية لمقياس كاليفورنيا

لمدافعية العقمية (دراسة ميدانية عمي طمبة كمية العموـ التربوية الجامعية االونروا في
االردف) ،مجمة جامعة دمشؽ ،مجمد ،24العدد (،)2ص ص .294-257

 .11جودت احمد سعادة ( :)2008تدريس ميارات التفكير(مع مئات األمثمة التطبيقية)

،ط،2عممف ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.

 .12جيياف عبدالحي نفاد متولي( :)2018فاعمية التكامؿ بيف استراتيجيتي التخيؿ
الموجو والتساؤؿ الذاتي فى تدريس االقتصاد المنزلى لتنمية التفكير التأممي وثقافة العمؿ
التطوعي لدى تمميذات المرحمة اإلعدادية ،رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد المنزلى،

جامعة حمواف.

 .13حازـ عزيز جردو الجرجري ( :)2019أثر نموذج الفورمات (MAT) 4في تنمية

التفكير التوليدي لدي تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ ،مجمة أبحاث

كمية التربية األساسية ،مجمد ،15العدد ( ،)4ص.420 -325

 .14حناف ابراىيـ الدسوقي ( :)2016أثر تدريس وحدة مطورة في التاريخ وفؽ نموذج

الفورمات)(4matعمي تنمية قيـ االنتماء الوطني والمسئولية المجتمعية لدى تبلميذ

المرحمة االبتدائية ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،العدد(،)80ص.50-1

 .15دعاء جابر عبدالقوى حرفوش( :)2021أثر حقيبة إلكترونيو فى عمـ النفس النمو
عمى التحصيؿ الدراسي والتفكير عالي الرتبة واالتجاه نحو المستحدثات التكنولوجية لدى
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طالبات كمية االقتصاد المنزلي جامعة األزىر ،رسالة دكتوراه ،كمية االقتصاد المنزلي،
جامعة األزىر.

 .16ديانة اسماعيؿ كحيؿ ( :)2014السرعة اإلدراكية البصرية وعبلقتيا بالدافعية

العقمية (دراسة ميدانية مقارنة بيف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي العاـ والسنة الجامعية
األولي في مدينة دمشؽ) ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة دمشؽ.

 .17راندا عبد العميـ أحمد المنير ( :)2008فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمي قراءة

الصور في تنمية ميارات التفكير التوليدي البصري لدي أطفاؿ الروضة ،مجمة القراءة

والمعرفة ،جامعة عيف شمس ،كمية التربية ،الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ،العدد

( ،)78ص ص.74 -30

 .18رشدي أحمد طعيمة ( :)1987تحميؿ المحتوى في العموـ اإلنسانية ،القاىرة :دار

الفكر العربي.

 .19رضا مسعد عسر ( :)2010حجـ األثر" أساليب احصائية لقياس األىمية العممية
لنتائج البحوث التربوية" المؤتمر العممي الخامس عشر ،مناىج التعميـ إلعداد الحياة

المعاصرة ،مجمة الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس مجمد( ،)2ص.674-645

 .20سامي سمطي عريؼ ونايؼ احمد سميماف ( :)2005أساليب تدريس الرياضيات
والعموـ ،ط ،1عماف ،دار صفاء لمنشر والتوزيع.

 .21ستانمي واخروف وينؾ ( :)2003التفكير الناقد ،ميارة القراءة والتفكير المنطقي
(ترجمة سناء العاني ومحمد جياد) ،اإلمارات العربية المتحدة ،دار الكتاب الجامعي.

 .22سعدية شكري عمى عبد الفتاح ( :)2017فاعمية برنامج مقترح لمعممي عمـ النفس
بالمرحمة الثانوية الفنية التجارية في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدييـ وأثره عمي

تنمية التحصيؿ المعرفي والدافعية العقمية لدى طبلبيـ ،رسالة ماجستير ،كمية البنات

لآلداب والعموـ التربية ،جامعة عيف شمس.

 .23سعيد عبد العزيز ( :)2009تعميـ التفكير ومياراتو ،ط ،1عماف ،دار الثقافة.
 .24سياـ رمضاف عواد عبد اهلل ( :)2018أثر برنامج قائـ عمى نموذج مكارثي

) (4matفي تنمية الدافعية العقمية لدى طالبات القصيـ ،العموـ التربوية ،جامعة القاىرة،
كمية الدراسات العميا لمتربية ،مجمد ،32العدد( ،)3الجزء األوؿ ،ص.281-215
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 .25شامة جابر محمد ( :)2011فعالية استراتيجية مقترحة قائمة عمي التعارض
المعرفي في تصحيح التصورات البديمة وتنمية التفكير التوليدي والدافعية لئلنجاز في
مادة العموـ لتبلميذ المرحمة اإلعدادية ،رسالة دكتوراه ،كمية البنات ،جامعة عيف شمس.

 .26شيريف محمد عرابي( :)2021الدافعية العقمية وعبلقتيا ببعض االختبارات المعرفية

في ضوء نظرية  ،CHCرسالة ماجستير ،كمية التربية بقنا ،جامعة جنوب الوادي.

 .27شيماء ابراىيـ عبدالمطيؼ ( :)2016فعالية نموذج سوـ( )SWOMفي تنمية

التفكير التوليدي والدافعية لئلنجاز لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية في مادة العموـ ،رسالة
ماجستير ،كمية التربية ،جامعة المنصورة.

 .28صالح محمد أبوجادو ومحمد بكر نوفؿ ( :)2007تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ،

ط ،1عماف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 .29صفاء األعسر ( :)2000االبداع في حؿ المشكبلت ،القاىرة ،دار االنباء لمطباعة

والنشر.

 .30ضيؼ اهلل بف احمد بف محمد الغامدي( :)2018دور التسريع االكاديمي في تنمية
الدافعية العقمية لمطبلب الموىوبيف مف وجية نظر معمميف الموىوبيف بمدينة الرياض،

مجمة الدولية لمعموـ التربوية والنفسية،مجمد،19العدد(،)18الجزء االوؿ،ص.204-122

 .31طارؽ نور الديف عبدالرحيـ ( :)2018عادات العقؿ ،الدافعية العقمية ،التخصص

الدراسي والجنس كمتغيرات تنبؤيو لكفاءة التعمـ االيجابي لدى طبلب جامعة سوىاج،

مجمة التربوية بكمية التربية بسوىاج ،العدد( ،)52ص ص.559 -447

 .32عفت احمد عبد المنعـ الباز ( :)2020التفاعؿ بيف طريقة التدريس والدافعية

العقمية وأثره عمي التحصيؿ في الكيمياء وتنمية بعض ميارات عمميات العمـ لدي طمبة
المرحمة الثانوية ،رسالة ماجستير ،كمية تربية ،جامعة المنصورة.

 .33عمى سيد محمد عبد الجميؿ ( :)2009أثر استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ
المشكبلت فى التفكير التوليدي واالتجاه نحو األمف الصناعي والسبلمة المينية لدى

تبلميذ المرحمة الثانوية الصناعية ،المؤتمر العممي السنوي الثاني لكمية التربية ببورسعيد،

مصر -مدرسة المستقبؿ -الواقع والمأموؿ ،الجزء األوؿ ،جامعة قناة السويس ،ص ص
.511 -483
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
 .34فتحي عبد الرحمف جراوف ( :)1999تعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات ،اإلمارات
العربية المتحدة ،دار الكتاب الجامعي.

 .35فتحي عبد الرحمف جراوف ( :)2007تعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات ،ط ،3عماف،

األردف ،دار الفكر لمنشر والتوزيع.

 .36فتحي مصطفي الزيات ( :)2001عمـ النفس المعرفي (مداخؿ ونماذج
ونظريات) ،ط ،1الجزء الثاني ،مصر ،دار النشر لمجامعات.

 .37قيس محمد عمى ووليد سالـ حموؾ ( :)2014الدافعية العقمية رؤية جديدة ،ط،1
عماف ،مركز دي بونو لتعميـ التفكير.

 .38ليانا جابر وميا قرعاف ( :)2004أنماط التعمـ :النظرية والتطبيؽ ،ط ،1راـ اهلل-

فمسطيف ،مركز القطاف لمبحث والتطوير التربوي .

 .39محمد بدر محمد اسماعيؿ ( :)2021تطوير منيج الكيمياء في ضوء معاير

التطبيقات الحياتية وفاعمية تدريس وحدة مف المنيج المطور قائمة عمي نموذج الفورمات

)(4matلتنمية الدافعية العقمية والوعي الكيميائي لطبلب المرحمة الثانوية ،رسالة دكتوراه
غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة المنيا.

 .40محمد بكر محمد نوفؿ( :)2004أثر برنامج تعميمي – تعممي مستند الي نظرية
االبداع الجاد في تنمية الدافعية العقمية لدي طمبة الجامعة مف ذوي السيطرة الدماغية

اليسرى ،رسالة دكتوراه  ،كمية الدراسات التربوية العميا ،جامعة عماف العربية.

 .41محمد حسني محمد عمي ( :)2017فاعمية برنامج في ىندسة الفراكتاؿ قائـ عمي
نظاـ الفورمات( )MAT4في تنمية ميارات معالجة المعمومات واالتجاه نحو الرياضيات

لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة بني سويؼ .

 .42محمد محمود بني يونس ( :)2012سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت ،ط ،3عماف-

االردف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

 .43مصري عبد الحميد حنورة ( :)2003االبداع وتنميتو مف منظور تكاممي ،ط،3

القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية.

2004
المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
 .44منتظر حسيف سابط ( :)2017تأثير منيج تعميمي وفؽ استراتيجية التفكير
التوليدي في التعمـ والتحصيؿ المعرفي بكرة القدـ ،مجمة كمية التربية األساسية،

مجمد ،23العدد( ،)98ص .764 -749

 .45نذير ىاروف خميؼ( :)2011الدافعية العقمية وعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدى

طمبة الكمية التربوية المفتوحة ،رسالة ماجستير.

 .46نضاؿ شعباف الحمدي وامؿ يحي الجييمي ( :)2015فاعمية استراتيجية التعمـ

المتمايز وفؽ نموذج الفورمات في تنمية االستيعاب المفاىيمي في مادة االحياء لمصؼ
الثاني الثانوي بمدينة الرياض ،ورقة مقدمة الى مؤتمر التميز في تعميـ وتعمـ العموـ
والرياضيات األوؿ بالرياض ،جامعة الممؾ سعود.

 .47نواؿ محمد عساؼ ( :)2015الدافعية العقمية وعبلقتيا بميارات إدارة الوقت لدى
طمبة الجامعة ،رسالة ماجستير ،جامعة البصرة ،كمية التربية لمعموـ االنسانية.

 .48ىالو سعيد عبد العاطي ابػوالعبل ( :)2010إسػتراتيجية تدريسػية قائمػة عمػى الخػرائط
المفاىيمي ػػة فػ ػػي تػػػدريس االقتصػ ػػاد المنزلػ ػػى وتأثيرى ػػا عمػػػى التحصػػػيؿ وميػػػارات التفكيػ ػػر
اإلبػػ ػػداعي لطمبػػ ػػات المرحمػ ػ ػػة اإلعداديػػ ػػة ،مجم ػ ػػة البح ػ ػػوث النفس ػ ػػية والتربوية،مجمػػ ػػد،25

العدد( ،)3ص ص.40-1

 .49ىاما عبد الرحمف منصور ( :)2021فعالية استراتيجية  PODEAالمعدلة القائمة

عمي التعمـ النشط في تصحيح المفاىيـ البيولوجية البديمة وتنمية ميارات التفكير

التوليدي لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي ،رسالة دكتوراه ،كمية اآلداب والعموـ والتربية،
جامعة عيف شمس.
 .05والء السيذ متولي أبو المعاطي ( :)9502أثر استخذام إستراتيجيت التناقض المعرفي
في تذريس مادة االقتصاد المنسلي علي التحصيل الذراسي وتنميت التفكير التحليلي لذى
طالباث المرحلت الثانويت ،رسالت ماجستير ،كليت االقتصاد المنسلي ،جامعت األزهر.
 .00وليد رفيؽ العياصرة ( :)2013ميارات التفكير اإلبداعي وحؿ المشكبلت ،عماف-

االردف ،دار أسامت للنشر والتوزيع.
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