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املظتدلص:
ىدؼ البحث الحالي لمتعرؼ عمي أثر استخداـ نمكذج الندا البنائى لتنمية بعض عادات
العقؿ كالدافعية لإلنجاز فى مادة العمكـ بالمرحمة اإلعدادية ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت
الباحثة بإعداد المكاد كاالدكات اآلتية :اختبار عادات العقؿ  ،كمقياس الدافعية لإلنجاز
،كاستخدمت المنيج الكصفى التحميمي كالمنيج ذك التصميـ شبو التجريبي  ،تكصؿ البحث
الحالى إلي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ).0.5بيف متكسطات
درجات طالب الصؼ الثانى اإلعدادم بالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى التطبيؽ البعدم
الختبار عادات العقؿ ككؿ كفى أبعاده الفرعية لصالح المجمكعة التجريبية،كيكجد أيضا فركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ).0.5بيف متكسطات درجات طالب الصؼ الثانى
اإلعدادم بالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى التطبيؽ البعدم لمقياس الدافعية لإلنجاز ككؿ
كفى أبعاده الفرعية لصالح المجمكعة التجريبية0

كممات

مفتاحية :نمكذج الندا البنائى  -عادات العقؿ  -دافعية االنجاز0
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The effect of using the Structural Landa Model to develop some habits
of mind and motivation for achievement in the science subject of the
preparatory stage
Abstrat:
The aim of the current research is to identify the effect of using the
structural model of Landa to develop some habits of mind and motivation for
achievement in the subject of science in the preparatory stage, and to achieve
this goal the researcher prepared the following materials and tools: the habits
of mind test, the measure of motivation for achievement, and used the
descriptive analytical approach and the approach with a quasi-experimental
design, The current research found that there are statistically significant
differences at the level of significance (0.05) between the mean scores of
middle school students in the experimental and control groups in the post
application of testing the habits of the mind as a whole and in its subdimensions in favor of the experimental group, and there are also statistically
significant differences at the level of significance (0.05) Between the mean
scores of the second year middle school students in the experimental and
control groups in the post application of the measure of motivation to
achievement as a whole and in its sub dimensions for the benefit of the
experimental group
Key words: Landa's structural model - habits of mind - achievement
motivation.
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مقذمة:
إف التطكر العممى كالتكنكلكجى اليائؿ الذل تميز بو العصر الحالي أدل إلي حدكث
كثير مف التغيرات الجذرية فى مالمح العممية التعميمية مف أىميا التحكؿ مف االىتماـ
بالمعرفة كغاية فى حد ذاتيا إلي تنمية عقؿ المتعمـ كاكسابو الكثير مف العادات العقمية التى
تساعده عمي التفكير فى مختمؼ مناحى الحياة مما أدل إلي تغير حتمى فى أدكار المتعمـ مف
متمقى لممعرفة إلي باحث كمفكر كمكتشؼ ليا0
كمع االىتماـ المتزايد بنكاتج أبحاث الدماغ ،يظير اتجاه جديد فى المجاؿ التربكم فى
أمريكا يدعك إلي التركيز عمي تحقيؽ عدد مف النكاتج التعميمية ،كالتى أكدت عمي أىمية
تطكير عادات العقؿ ضمف مناىجيا التعميمية ،كركز أصحاب ىذا االتجاه عمي ضركرة تنمية
عدد مف االستراتيجيات التفكيرية أصبحت فيما بعد تعرؼ باسـ "العادات العقمية" أك "النظريات
العقمية" ( 0إبراىيـ الحارثى) 7: 2..2،
كيشير ككستا ككاليؾ () 2.2: 2..2إلي أف اىماؿ استخداـ عادات العقؿ يسبب
الكثير مف القصكر فى مخرجات عممية التعمـ  ،حيث أف عادات العقؿ ليس امتالؾ المعمكمات
كالتركيز عمي كـ المعرفة المكتسبة فقط ،بؿ ىى تكظيؼ المعمكمات ككيفية استخداميا كتنمية
التعامؿ مع تقنيات العصر ،فعادات العقؿ الزمة لمتفكير الفعاؿ حيث إف االفراد الذيف يتحمكف
بيذه العادات ال يتمكنكف مف التفكير بعمؽ فحسب بؿ تساعدىـ عاداتيـ العقمية عمي
الكصكؿ إلي القدرات الذىنية الالزمة لحؿ المشكالت عند الحاجة إلييا0
كألف العادات العقمية أحد أىداؼ تدريس العمكـ لذا ينبغى تنميتيا لدل المتعمـ طكاؿ
حياتو ،حتى يتعكد عمي ممارسة العادات العقمية فى التعامؿ مع االمكر المختمفة فى الحياة
اليكمية فال يتأثر بكؿ ما يقاؿ أك يثار ،فأحد المالمح المؤىمة لدخكؿ ىذا العصر ىك ضركرة
ممارسة العادات العقمية لمتعامؿ مع المتناقضات فى القضايا الفكرية كالعممية كاالخالقية فى
المجتمع( 0حساـ مازف ) 338، 2.22،
كعمي ذلؾ ،فإذا انتشرت ثقافة عادات العقؿ فى مدارسنا باىتماـ المربيف كالقائميف
عمي التعميـ بغرس ىذه العادات عند التالميذ  ،بحيث تصبح ىذه العادات جزءا ميما فى عمؿ
الصؼ ،كيدمج المعمـ ىذه العادات مف خالؿ المياـ كاالنشطة التعميمية لتصبح لغة مشتركة
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يتعامؿ بيا طالبنا فينشأ لدينا جيؿ يتعامؿ أفراده بشكؿ أكثر مركنة كيفكر بطرؽ أكثر ذكاء
لتجنب حدكث العديد مف المشكالت كيقكمكا ببناء مجتمع متقدـ( 0ريياـ سالـ ) 84: 2.28،
كعمي الرغـ مف ذلؾ نجد ضعؼ فى امتالؾ الطالب لمعادات العقمية فى مراحؿ التعميـ
المختمفة كىذا ما أثبتتو العديد مف الدراسات مثؿ دراسة(ليمي حساـ الديف( ، ) 2..8 ،رانيا
إبراىيـ ( ، ) 2.23،مركة الباز( ، ) 2.24،صالح صالح0 ) 2.25،
كانطالقا مف ىذا كمف ضركرة االىتماـ بتنمية العادات العقمية لدل الطالب نجد أنو
لف يككف ىناؾ نكاتج تعمـ أك أىداؼ مرجكة إال إذا تكافر دافع قكل لدل المتعمـ ينمى لديو
القدرة عمي تحمؿ المسئكلية كالمثابرة لمتغمب عمي العقبات كالمشكالت التى قد تكاجيو
كالشعكر باالستمتاع أثناء عممية التعمـ كالسعى نحك التفكؽ ،كتمؾ ىى الرغبة الحقيقية مف
تنمية الدافعية لالنجاز لدل المتعمميف( 0عماد أبكسريع ) 264: 2.29،
حيث تساعد الدافعية فى تسييؿ الفيـ لبعض الحقائؽ المحيرة فى السمكؾ االنسانى
كيم كف القكؿ بشكؿ عاـ أف الدافعية كسيمة ميمة لتفسير عممية التعزيز كتحديد المعززات
كتكجيو السمكؾ نحك ىدؼ معيف كالمساعدة فى التغيرات التى تط أر عمى عممية ضبط المثير
كالمثابرة عمي سمكؾ معيف حتى يتـ تحقيقو( 0محمد رضكاف) 2827، 2.2.،
كتؤدل دافعية اإل نجاز دك ارن فاعالن فى تعمـ المتعمـ  ،حيث تزيد مف انتباه الطالب

كاندماجيـ فى االنشطة التعميمية كما أف دافعية االنجاز ليا دكر فى رفع مستكل الطالب
كانتاجو

فى

مختمؼ

المجاالت

كاالنشطة

الدراسية

التى

يكاجييا0

(أمانى

عبدالحميد) 2.27:73،
كيعتبر ىذا المفيكـ عامال ميما فى تكجيو سمكؾ الفرد كالعمؿ عمي تحفيزه نحك
النشاط الناجح ،كما يعد مككنا أساسيا فى اجتياد الفرد نحك تأكيد ذاتو ،كيشير دافع االنجاز
إلي تمؾ الرغبة الجامحة فى تحقيؽ النجاح كالتفكؽ فى العمؿ كفى الحياة بصفة عامة( 0منيرة
زلكؼ ) 275 : 2.23،
كيرل طارؽ تكفيؽ كعمي فرح( )226 : 2.29أف الدافعية لإلنجاز تعد محركا ذاتيان

يحرؾ السمكؾ نحك تحقيؽ اليدؼ مدفكعا بدكافع داخمية أك خارجية كىى تحافظ عمي استمرار
الطالب بالسمكؾ حتى تحقيؽ اليدؼ كامال0
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كما أف دافعية اإل نجاز العالية تقؼ كراء عمؽ عمميات التفكير كالمعالجة الفكرية
حيث إف الطالب يبذلكف كؿ طاقاتيـ لمتفكير كاإل نجاز ألنيـ يعتبركف المشكمة تحديان شخصيان
ليـ ،كأف حميا يكصميـ إلي حالة مف التكازف المعرفي كيمبي حاجات داخمية لدييـ ،كبالتالي

يؤدل إلي تحسيف كرفع تحصيميـ االكاديمى الذل ىك فى االصؿ مستكل محدد مف االنجاز
في العمؿ المدرسي أك مجمكعة مف المعارؼ( 0أسماء خكيمد)237: 2.26،
كيتضح لنا أنو الستثارة الطالب لإلنجاز كظيفة ميمة أثناء تعمـ العمكـ  ،حيث إنيا
تعمؿ عمي استثارة الطالب لممارسة االنشطة المختمفة لتحقيؽ التعمـ ،كما تعمؿ عمي تعبئة
طاقة الطالب كالحفاظ عمي ىذه الطاقة لحيف االنتياء مف االنشطة كحدكث التعمـ( 0شيماء
أحمد) 26: 2.28،
كقد اىتمت عديد مف الدراسات كالبحكث بتنمية دافعية االنجاز لممتعمميف في المراحؿ
التعميمية المختمفة لما تمعبو مف دكر ميـ في رفع مستكل أداء المتعمـ في مختمؼ المكاقؼ
كاالنشطة التعميمية التى يكاجييا كمف ىذه الدراسات دراسة (فطكمة محمد،أحمد عمي
 ، ) 2.22،دراسة (عبدالرازؽ سكيمـ  ، ) 2.27،دراسة (شيماء أحمد  ، ) 2.28،دراسة
(عبدالرازؽ عيادة ، ) 2.29 ،كقد أشارت ىذه الدراسات إلي انخفاض كتدنى مستكل الدافعية
لإلنجاز المرتبط بدراسة مادة العمكـ0
كمف ثـ ينبغى تكجيو اىتماـ المعمميف إلي استخداـ استراتيجيات كنماذج تدريسية
كتبنى نظريات تركز عمي تنمية الدافعية لإلنجاز لدل المتعمميف كعمي تنمية عادات العقؿ
لدييـ  ،إستراتيجيات كنماذج يتغير فييا دكر المتعمـ مف مجرد متمقى سمبي لممعرفة إلي
متعمـ نشط إيجابي ،كمف معمـ ممقف إلي مكجو كمرشد حيث ييسر لمطالب بناء المعرفة بنفسو
كأثناء ذلؾ يشجعو عمي استخداـ عادات العقؿ العممية التى تيسر لو ذلؾ كتنمى لديو الدافعية
لإلنجاز0
كيتفؽ ذلؾ مع النظرية البنائية التى تعد مرجعان كاطا ارن يحتكـ إليو التربكيكف كيأخذكف

بو مف أجؿ االرتقاء بطرؽ كاستراتيجيات التدريس بحيث تعطى مدل أكسع مف التحرؾ بدال
مف طرؽ التدريس التى يصعب عمي المعمميف تنفيذىا بسبب عكامؿ متعددة مثؿ المنياج
كالبيئة المدرسية كالبيئة الخارجية0

(محمد رشدل)2.2، 2.27،
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كالنظرية البنائية بجكىرىا السابؽ أفرزت العديد مف النماذج التى تعمؿ جميعيا في
إطار كاحد كىك كيفية بناء المتعمـ لممعنى كربط الخبرة السابقة بالتعمـ بالتعمـ الحالي ،كمف
ىذه النماذج نمكذج الندا البنائى Landa Model
يعد نمكذج الندا مف نماذج النظريات البنائية االستداللية التى ظيرت فى الميداف
التربكم كالتى ركزت عمي التكجو المعرفي كتدعى النظرية التنظيمية اإلستكشافية كتنطمؽ مف
أف أية عممية تعميمية -تعممية ينبغي أف تيدؼ إلي حيازة المتعمميف المعرفة (كظيفيان)

الخاصة بالظكاىر المعنية ف ى مجاؿ تخصصيـ العممى فضال عف بناء ميارات خاصة تعمؿ
عمي ضبط ىذه الظكاىر كما تنمى قدرات المتعمميف كدكافعيـ(landa,1983,166) 0
كيستند نمكذج الندا إلي التعمـ باالكتشاؼ ،أحد النماذج المستخدمة فى تمية التفكير
كالذل انبثؽ مف الفمسفة البنائية ،إف البنائية تعد التعمـ كالتعميـ عبارة عف عممية اجتماعية
يتفاعؿ فييا الطمبة مع االشياء كاالحداث عبر حكاسيـ المختمفة التى تساعد عمي ربط
معرفتيـ السابقة بالمعرفة الحالية(0كماؿ زيتكف)42،2..3،
كيشير الندا فى نظريتو إلي أف استراتيجيات التعميـ تتدرج كاالتى :

-2االكتشاؼ المكجو

Guided Discovery

-2الشرح كالتكضيح Expository Teaching
-3المزاكجة كالمشاركة بينيا Combination Approach
-4تدحرج كرة الثمج Snowball

( ) 2.29،425

كقد تعددت الدراسات التى أظيرت فاعمية نمكذج الندا البنائى كتقكيميا بما يمكنو مف التكيؼ
كتفسير مايدكر حكلو مف أحداث كالتنبؤ بما يحدث فى المستقبؿ مثؿ دراسة سبأ عبدالكريـ
( ) 2.28كدراسة حميد قاسـ () 2.29
كانطالقا مف ىذا نجد ضركرة االىتماـ بتنمية عادات العقؿ كالدافعية لإلنجاز لدل الطالب،كمف
ىنا حاكؿ البحث التعرؼ عمي فاعمية استخداـ نمكذج الندا البنائي فى تنمية عادات العقؿ
كالدافعية لإلنجاز لدل طالب الصؼ الثانى اإلعدادل0
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حتذيذ مشللة الذساطة:
يتبيف مف خالؿ نتائج كتكصيات بعض الدراسػات السػابقة نجػد أنػو مػازاؿ ىنػاؾ حاجػة
ممحة لمعرفة المزيػد حػكؿ عػادات العقػؿ لػدل طمبػة المرحمػة اإلعداديػة كمسػتكل امػتالكيـ ليػا
خاصة بعدما كشػفت نتػائج كثيػر مػف الدراسػات كجػكد ضػعؼ فػى مػدل امػتالؾ الطػالب لعػادات
العقؿ مثؿ دراسة ريياـ سالـ ( ، ) 2.28دراسة إيماف صػابر (، ) 2.22دراسػة أمػانى محمػد
( ،) 2.28كارتػػبط بمسػػتكل امػػتالؾ الطػػالب لعػػادات العقػػؿ تنميػػة دافعيػػة االنجػػاز لػػدييـ كالتػػى
أثبتت العديد مف الدراسات تدنييا مثؿ دراسة شيماء أحمد ( ) 2.28كدراسة عبػدالرازؽ عيػادة
( ) 2.29كدراسة فطكمة محمد،أحمد عمي ( ) 2.22التى أثبتت ضعؼ ممحكظ لػدل الطػالب
فى دافعيتيـ لإلنجاز0
كمف ىنا تحددت مشكمة البحث الحالي فى تدنى عػادات العقػؿ كالدافعيػة لإلنجػاز لػدل
تالميذ الصؼ الثانى اإلعدادل فى مادة العمكـ0
كلمتغمب عمي المشكمة الحالية تـ كضع السؤاؿ الرئيس التالي:
"ما أثر إستخداـ نمكذج الندا البنائى لتنمية بعض عادات العقؿ كالدافعيػة لإلنجػاز فػى
مادة العمكـ لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية؟"
كتفرع مف السؤاؿ السابؽ األسئمة التالية:
 -2ما صكرة كحدة (الغػالؼ الجػكل كحمايػة كككػب االرض) المعػدة باسػتخداـ نمػكذج النػدا
البنائي؟
 -2ما فاعمية استخداـ نمكذج الندا البنائى فى تنمية بعػض عػادات العقػؿ فػى مػادة العمػكـ
لدل

تالميذ المرحمة اإلعدادية؟

 -3مػػا فاعميػػة اسػػتخداـ نمػػكذج النػػدا البنػػائى فػػى تنميػػة الدافعيػػة لإل نجػػاز فػػى مػػادة العمػػكـ
لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية؟

أهذاف الذساطة:
ىدفت الدراسة الحالية إلى:
 -2التعرؼ عمي صكرة كحدة (الغالؼ الجكل كحمايػة كككػب االرض ) باسػتخداـ نمػكذج النػدا
البنائى0
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 -2التعػػرؼ عمػػي أثػػر اسػػتخداـ نمػػكذج النػػدا البنػػائى فػػى تنميػػة بعػػض عػػادات العقػػؿ فػػى مػػادة
العمكـ لدل تالميذ المرحمة االعدادية 0
 -3التعرؼ عمي أثر استخداـ نمكذج الندا البنائى فى تنمية الدافعيػة لإلنجػاز فػى مػادة العمػكـ
لدل تالميذ المرحمة االعدادية 0

أهنية الذساطة :
تمثمت أىمية الدراسة الحالية فى :
 -1تفيد فى تقديـ نمكذج تدريسى يجعؿ التمميذ نشطان كايجابيان مما يتماشى مع االتجاىات
الحديثة فى التدريس0

 -2إعداد دليؿ لممعمـ لمكحدة المصاغة كفقا لنمكذج الندا يمكف لمباحثيف االستفاده منو فى
عمؿ دراسات مشابية0
 -3إعداد مقياس عادات العقؿ يمكف اإلستفادة منو فى تصميـ مقاييس أخرل فى ضكئو0
 -4إعداد مقياس دافعية االنجاز يمكف اإلستفادة منو فى كضع كتصميـ مقاييس أخرل0
 -5تكجيو أنظار المسئكليف عف تدريس العمكـ عمكمان كمعممي كدارسي العمكـ خصكصان إلى
ضركرة التعرؼ عمى نماذج تدريس العمكـ ككيفية تكظيفيا فى تدريس العمكـ0

حذود الذساطة:
اقتصرت الدراسة الحالية عمى الحدكد التالية:
 -2عينة عشكائية مف تالميذ الصؼ الثانى اإلعدادم بمحافظة الشرقية ،مقر عمؿ كاقامة
الباحثة0
 -2اإلقتصار عمى بعض عادات العقؿ كىى(التحكـ بالتيكر ،التفكير التبادلي ،التساؤؿ
كطرح المشكالت ،تطبيؽ المعارؼ الماضية ،التصكر كاالبتكار كالتجديد ،الحرص عمي
الدقة) كىذه العادات اتفقت عمييا أغمب الدراسات كتتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية0
 -3اإلقتصػػار عمػػى بعػػض أبعػػاد الدافعيػػة لإلنجػػاز ( حػػب االسػػتطالع  ،الرغبػػة فػػى النجػػاح
كالتفكؽ،االلتزاـ كتحمؿ المسؤلية ،االستمتاع بتعميـ العمػكـ ،االسػتقاللية كاالعتمػاد عمػي
النفس) نظ ارن لمناسبتيا لطبيعة الدراسة الحالية0
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 -4تػػدريس كحػػدة (الغػػالؼ الجػػكل كحمايػػة كككػػب االرض) كالمقػػررة عمػػي تالميػػذ الصػػؼ
الثػػػانى االعػػػػدادل فػػػػى الفصػػػؿ الدراسػػػػي األ كؿ فػػػػى مػػػػادة العمػػػكـ مػػػػف العػػػػاـ الدراسػػػػي
2.22/2.2.ـ 0

فشوض الذساطة:
فى ضكء اإلطار النظرل كالدراسات السابقة سعت الدراسة الحالية لمتحقػؽ مػف صػحة
الفركض التالية:
 02تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسػطات درجػات طػالب الصػؼ الثػانى اإلعػدادم
عنػػد مسػػتكل داللػػة ( ).0.5فػػى التطبيقػػيف القبمػػى كالبعػػدل الختبػػار عػػادات العقػػؿ ككػػؿ
كفى أبعاده الفرعية لصالح التطبيؽ البعدل0
 02تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ( ).0.5بػػيف متكسػػطات درجػػات
طالب الصؼ الثانى اإلعػدادم فػى التطبيقػيف القبمػى كالبعػدل لمقيػاس الدافعيػة لإلنجػاز
كفى أبعاده الفرعية لصالح التطبيؽ البعدل0
 03تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ( ).0.5بػػيف متكسػػطات درجػػات
طػالب الصػػؼ الثػانى اإلعػػدادم بػػالمجمكعتيف التجريبيػة كالضػػابطة فػى التطبيػػؽ البعػػدم
الختبار عادات العقؿ ككؿ كفى أبعاده الفرعية لصالح المجمكعة التجريبية
 04تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ( ).0.5بػػيف متكسػػطات درجػػات
طػالب الصػػؼ الثػانى اإلعػػدادم بػػالمجمكعتيف التجريبيػة كالضػػابطة فػى التطبيػػؽ البعػػدم
لمقياس الدافعية لإلنجاز ككؿ كفى أبعاده الفرعية لصالح المجمكعة التجريبية0

ميهج الذساطة:
اتبعت الدراسة الحالية:
 -2المنيج الكصفى :كذلؾ لمسح ادبيات المجاؿ إلعداد االطار النظرم كتحديد الدراسات
السابقة ذات الصمة باإلضافة إلي تحميؿ كتفسير نتائج تطبيؽ أدكات الدراسة0
 -2المنيج التجريبي ذك المجمكعات المتكافئة0
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أدوات الذساطة:
استخدمت الدراسة الحالية األدكات التالية:
 -2مقياس عادات العقؿ ( مف إعداد الباحثة)
 -2مقياس دافعية اإلنجاز (مف إعداد الباحثة)
 -3دليؿ المعمـ (مف إعداد الباحثة)

مصطلخات الذساطة:
فػػى ضػػكء اإلطػػالع عمػػى عػػدد مػػف التعريفػػات المرتبطػػة بمصػػطمحات الدراسػػة الحاليػػة
الكاردة فى أدبياتيا تـ تعريؼ تمؾ المصطمحات إجرائيان كما يمى:

منورج الىذا البيائى:
" مجمكعة مف اإل جراءات التنظيمية التي تستخدـ في التخطيط لتدريس العمكـ حيث يسير
كفؽ خطكات محددة كبإتباع استراتيجيات محددة منيا ( االكتشاؼ المكجو ،كالشرح كالتكضيح
،كالمزاكجة كالمشاركة بينيما  ،كتدحرج كرة الثمج )"0

عادات العقل :
"تعرؼ بأنيا اتجاىات عقمية تجعؿ تمميذ الصؼ الثانى اإلعدادل يستخدـ أنماطان معينة

مف السمكؾ تساعده عمي اكتساب الخبرات الجديدة كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا تمميذ
الصؼ الثانى اإلعدادم في اختبار عادات العقؿ المعد ليذا الغرض”

دافعية اإلجناص:
" تعرؼ بأنيا القكة التي تحرؾ سمكؾ تمميذ الصؼ الثانى اإلعدادل كتكجيو لتعمـ العمكـ
لشعكره بأىميتيا كالحاجة إلييا  ،كتظير في سمكؾ التمميذ مف خالؿ المثابرة كالرغبة في
النجاح كالتفكؽ  ،كاالستمتاع بتعمـ العمكـ  ،كالطمكح كتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا تمميذ
الصؼ الثانى اإلعدادم عند اإلجابة عف المقياس المعد لذلؾ في البحث الحالي "0
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أدبيات البخح:
احملوس األول ":منورج الىذا "
نظ ار لمتقدـ كالتطكر الذم شاىدتو العمكـ التربكية كالنفسية  ،كلما لممفاىيـ مف أىميػة
تربكيػػػة منيجيػػػة فقػػػد أجريػػػت العديػػػد مػػػف األبحػػػاث كالدراسػػػات التػػػي صػػػممت نمػػػاذج كطرائػػػؽ
كاستراتيجيات تدريس خاصة لتػدريس المفػاىيـ  ،كلعػال مػف أشػيرىا نمػكذج النػدا ( ) Landa
كالذم يستند لمنظرية البنائية( داكد صبرل،أحالـ عمي ) 298 : 2.23 ،
حيث تعد النظرية البنائية كبنية أساسية لمكثير مف طػرؽ كاسػتراتيجيات التػدريس  ،حيػث تؤكػد
عمى أىمية ربط المعمكمات السابقة بالجديدة في ذىف الطالب  ،كلتحقيؽ تعمػـ ذم معنػى عنػد
الطالػػب فعمػػـ المعمػػـ أف يقػػكـ بتييئػػة الجػػك المناسػػب لمػػتعمـ  ،كأف يشػػجع طالبػػو عمػػى إكتشػػاؼ
المعرفة كممارسة عمميات العمـ كأال يقدميا ليـ جاىزة كانما يػكجييـ كيسػاعدىـ عمػى التكصػؿ
ليا بأنفسيـ 0

أوالً :أطع الفلظفة البيائية :
ترتكز الفمسفة البنائية عمى ثالثة أسس كىي - :
 -2المعنى ُيبنى ذاتيا مف قبؿ الطالب بنفسو كال يتـ نقمو مف المعمـ إلي الطالب 0
 -2تعد عممية التعمـ عممية نفسية نشطة تتطمب جيدا عقميا مف الطالب 0
 -3تقاكـ التغيير في البنيو المعرفية المتككنة لدل الطالب (عبدالرحمف
السعدم،ثناءعكدة ) 22. : 2..6 ،
يعد ليؼ الند (  ) Lav.N.Landaمػف مؤسسػي عمػـ التصػميـ التعميمػي  ،كقػدـ النظريػة
التنظيميػػة االستكشػػافية  ،أطمػػؽ عمػػى النظريػػة التنظيميػػة االستكشػػافية ذات التكجػػو المعرفػػي
بمنظكمة الندا  ،كالتي تتعامؿ مع التحميػؿ المعرفػي كالعممػي كالتنظيمػي لممعرفػة كالتػي يتطمبيػا
اكتسػاب المعرفػة كتطبيقيػا فػي تكػكيف الميػارات كالقابميػات المعرفيػة كالنفسػية Landa , ( 0
) 1999 : 345
كمنطػػػػػػػؽ النػػػػػػػدا يظيػػػػػػػر فػػػػػػػي أف عمميػػػػػػػة التعمػػػػػػػيـ مػػػػػػػاىي إال عمميػػػػػػػة تحكػػػػػػػـ ذاتػػػػػػػي
يقػػػػػػكـ المػػػػػػتعمـ مػػػػػػف خالليػػػػػػا بضػػػػػػبط المثيػػػػػػرات الخارجيػػػػػػة  ،كتكجيييػػػػػػا بطريقػػػػػػة تكفػػػػػػؿ
لػػػػػػػو تحقيػػػػػػػؽ األىػػػػػػػداؼ التعميميػػػػػػػة المرغكبػػػػػػػة بعكػػػػػػػس الػػػػػػػتعمـ غيػػػػػػػر المضػػػػػػػبكط الػػػػػػػذم
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سػػػػػػتككف نتيجتػػػػػػو االخفػػػػػػاؽ كأف تحقػػػػػػؽ شػػػػػػيء فسػػػػػػيتـ عػػػػػػف طريػػػػػػؽ الصػػػػػػدفة كبشػػػػػػكؿ
عشكائي ( 0أفناف نظير ) 247 : 2... ،
كعرفػػو النػػدا بأنػػو ذلػػؾ النمػػكذج الػػذم يػػتـ فيػػو تػػدريس كيفيػػة التفكيػػر كالتحميػػؿ لمطمبػػة
باالعتماد عمػى أنفسػيـ كأف عمميػة تدريسػيـ ىػك التفكيػر كاجادتػو ليسػت بالميمػة السػيمة ( 0
) Landa,1993:300
كعرفو زيد سميماف ،محمد فؤاد ( ) 225 : 2.22بأنو نمكذج اعتمد عمى التتػابع البنػائي
ككجػػد أف أىػػـ كسػػيمة فػػي ىػػذا التتػػابع ىػػك طريقػػة التراكميػػة التػػي تسػػتند إلػػي منظكمػػة مػػف
التكجييػػػات التػػػي تتضػػػمف المعالجػػػة  ،كينتقػػػؿ بعػػػدىا الطالػػػب عضػػػكيا إلػػػى العمميػػػة التعميميػػػة
الالحقة كذلؾ بعد إتقاف العممية األكلى 0
كعرفتػػػو أميػػػرة إبػػػراىيـ (  ) 2.3 : 2..9بأنػػػو خطػػػة متكاممػػػة تتضػػػمف مجمكعػػػة مػػػف
اإلجراءات كاالستراتيجيات المتبعة فػي التخطػيط لمتػدريس تضػمف خطػكات متسمسػمة ىػي الفكػرة
األساسية لمنمكذج ( مرحمة التحميؿ كالتركيب المتقدـ )
فػػى ضػػكء ذلػػؾ تعرفػػو الباحثػػة بأنػػو مجمكعػػة مػػف االج ػراءات التنظيميػػة التػػي تسػػتخدـ فػػي
التخطيط لتدريس العمكـ حيث يسػير كفػؽ خطػكات محػددة كبإتبػاع اسػتراتيجيات محػددة منيػا (
االكتشاؼ المكجو ،كالشرح كالتكضيح ،كالمزاكجة كالمشاركة بينيما  ،كتدحرج كرة الثمج ) 0
صنؼ الندا المعرفة إلي ثالثة تصنيفات أك أشكاؿ ىي -:
 )2التصكرات (  -: ) Imageحينما يرل المتعمـ شيئا ماديا فإنو يككف لػو تصػكر حسػي
أك إدراكي كعندما يغمض عينو فإنو يككف لو تصك ار ذىنيا عقميا في دماغو 0
 )2المفػاىيـ (  -: ) Conceptsالمفيػػكـ صػيغة مػػف صػػيف المعرفػػة تمثػػؿ ىػػدفا ماديػػا
كىذا اليدؼ يمكف لممػتعمـ أف يصػفو مػف إدراكػو أك معرفتػو بخصائصػو  ،لػذا فػالمتعمـ
قد يمتمؾ تصك ار ذىنيا لمشكؿ المادم فيككف قاد ار عمى أدراؾ خصائص ىذا الشكؿ 0
 )3اإلفتراضػػػات (  -: ) Propositionsالمػػػتعمـ ال يػػػدرؾ خصػػػائص الشػػػيء فقػػػط بػػػؿ
يعرؼ المعمكمات التي تربط ذلؾ الشيء المادم باألشياء األخرل كعناصره المككنػة لػو
 ،كأف ىذه المعرفة تعبر عف نفسيا عمى شكؿ افتراضات  ،فقد يمتمػؾ المػتعمـ مفيكمػا
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صحيحا حكؿ الشيء المراد تعممػو  ،كلكنػو غيػر قػادر عمػى إعطػاء التعريػؼ الصػحيح
لو )Landa , 1980 : 180 ( 0

ثاىياً :خطوات التذسيع وفقا لينورج الىذا حتذدت يف أسبع مشاحل أطاطية وهيي عبياس
عً عذ اطرتاتيجيات :
 )2اإلكتشاؼ المكجو  :كيعمؿ االكتشاؼ المكجو بصفة عامة عمى الكصكؿ إلى شيء
مكجكد مف قبؿ كلكنو لـ يكف معركفا لممكتشؼ كبالتالي فيك يختمؼ عف اإلختراع أك
االبتكار 0
كيرل " جانييو " أف اإلكتشاؼ يشتمؿ عمى ربط المبادئ المتعممة سابقا في مبادئ جديدة
ذات م ستكل أعمى لتحميؿ المشكمة التي يكاجييا التمميذ ثـ يعمميا لحؿ مشكالت جديدة مف
نفس النكع  ،ثـ يستخدـ التمميذ ميارتو العقمية في إكتشاؼ المفيكـ أك المبدأ بدال مف إخباره
مف قبؿ المعمـ  ( 0أحمد النجدم كآخريف ) 2.6 : 2..3 ،
كييدؼ اإلكتشاؼ إلي الحصكؿ عمى المعمكمات كالمعارؼ باإلضافة إلي ممارسة التمميذ
لمتفكير العممي  ،كيتـ التركيز عمى طريقة الكصكؿ إلى المعمكمات كالمعارؼ  ،حيث يكتشؼ
التمميذ المعمكمات كالمعارؼ بنفسو دكف أف يقدميا المعمـ جاىزة لو  ،فالتمميذ قد ال يكشؼ
شيئا جديدا لـ يكف مكجكد مف قبؿ كانما االكتشاؼ ينصب عمى العمميات العقمية التي يقكـ
بيا التمميذ ليكتشؼ شيئا جديدا بالنسبة لو ىك أكال ثـ جديدا لزمالئو بالصؼ أك المدرسة ( 0
عامر الشيراني  ،سعيد محمد ) 258 : 2..4 ،
كنجد أف االكتشاؼ المكجو ىك مف األساليب التي تؤدم إلي إشغاؿ المتعمـ في عممية
االكتشاؼ  ،كجكىره ى ك العالقة الي تنشأ بيف المدرس كطمبتو  ،حيث يكجو المعمـ األسئمة
لمطمبة  ،كمف خالليا يبدأ الطمبة باالستجابة ليذه األسئمة  ،كيتـ االكتشاؼ المكجو مف
خالؿ:
-

تحديد األىداؼ السمككية 0

-

استدعاء جميع معمكمات الطمبة حكؿ المشكمة المثارة لمتدريس 0

-

إلقاء أسئمة عمى الطمبة حكؿ المحاكر الرئيسية لممكضكع  ( 0سعد عمى : 2.24 ،
) 269
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 )2الششح والتوضيح - :
تعتبػػر طريقػػة الشػػرح كالتكضػػيح مػػف طػػرؽ التػػدريس القديمػػة  ،كأكثرىػػا اسػػتخداما فػػال
تكاد تخمك أم طريقة تدريسية مف اإللقػاء كالشػرح كالتكضػيح  ،كتقػكـ ىػذه الطريقػة عمػى مبػدأ
اإللقػػاء المباشػػر أك الشػػرح أك العػػرض النظػػرم لممػػادة العمميػػة  ،فػػالمعمـ يقػػكـ بػػالتمقيف كنقػػؿ
المعمكمات كشرحيا  ،كالطالب يستقبؿ ىذه المعمكمػات كيسػجؿ مالحظاتػو بيػدكء ( أسػماء أبػك
أشرخ ) 28 : 2.27 ،
كفػػي ىػػذه المرحمػػة يقػػكـ المعمػػـ بمسػػاعدة المتعممػػيف فػػي التركيػػز عمػػى مػػا يكشػػفكنو
كتحكيمػػػو إلػػػى تركيػػػب منطقػػػي  ،كيػػػتـ مػػػف خػػػالؿ تنػػػاكؿ المعمػػػـ المػػػادة الدراسػػػية بالتفسػػػير
كالتكضيح  ،كتفكيؾ أجزاء المحتكل العممي بشػكؿ تػدريجي كذلػؾ بيػدؼ جعػؿ المػادة كاضػحة
كمفيكمة  ( 0داكد الربيعي ) 59 : 2..6 ،
كيمكف لمعمـ العمػكـ االسػتفادة مػف ىػذه الطريقػة فػي تقػديـ مكضػكعات جديػدة خاصػة
في حاؿ نقص الكسائؿ التعميمية  ،ككذلؾ عرض المػادة العمميػة سػكاء كانػت خيػاؿ عممػي أك
تمخيص ألفكار عممية  ،كما أنيا طريقة شيقة لمطالػب لتمخػيص المفػاىيـ كاكتسػابيا  ( 0سػبأ
عبد الكريـ ) 24 : 2.28 ،
 )3المزاكجة بينيما -:
تعتبػػر ىػػذه المرحمػػة كمرحمػػة لمػػربط بػػيف المػػرحمتيف السػػابقتيف لمنمػػكذج ( االكتشػػاؼ
المكجو – الشرح كالتكضيح ) 0
حيػػث يقػػكـ المعمػػـ بعمػػؿ مقارنػػة كمزاكجػػة بػػيف مػػا تكصػػؿ إليػػو الطػػالب فػػي مرحمػػة (
االكتشاؼ المكجو ) كما قاـ بشرحو كتكضػيحو فػي مرحمػة الشػرح كالتكضػيح  ،كىنػا يػأتي دكر
المعمػػـ أف يحفػػز كيشػػجع الطػػالب الػػذيف تكصػػمكا لممعرفػػة بالشػػكؿ الصػػحيح  ،كعميػػو أف يقػػكـ
األخطاء التي كقع فييػا بػاقي الطػالب كبتالفػي كقكعيػا فػي المػرات القادمػة (0أسػماء أبػك شػرخ
) 32 : 2.27،
 )4تدحرج كرة الثمج -:

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 277 -

أثر استخدام نموذج الندا البنائى ...

عدد سبتمبر-ج0202 )98( -0م

ىػػذه االسػػتراتيجية تسػػمح لممػػتعمـ باالنتقػػاؿ إلػػي األجػزاء أك العمميػػة التعميميػػة الالحقػػة
كذلؾ بعد إتقاف العممية األكلػى  ،كتسػمى ىػذه الطريقػة بالطريقػة التراكميػة كالتػي تكػكف كفػؽ
التتابع اآلتي:
 -2تعمـ العممية األساسية األكلى في السمسمة كتمارس بمفردىا 0
 -2تعمػػـ العمميػػة االساسػػية الثانيػػة فػػي السمسػػمة كتمػػارس بمفردىػػا ثػػـ تمػػارس مػػع العمميػػة
األساسية األكلى 0
 -3تعمـ العممية األساسية الثالثة في السمسمة كتمارس بمفردىػا مػع العممتػيف األكلػى كالثانيػة
بصكرة مشتركة حتى تتـ جميع العمميات معا ) Landa , 1980 : 197 - 198 ( 0

ثالجاً :مشاحل منورج الىذا - :
يتضمف نمكذج الندا خمس مراحؿ كىي -:
 )2مرحمة القاعدة أك الفكرة األساسية :
تتـ في ىذه المرحمة تحميؿ العمميات العقمية إلي عمميات أكلية تحت شػركط محػددة كغيػر
محػدكدة  ،كتتػألؼ ىػذه العمميػػات مػف سمسػمة مػف اإلجػراءات األساسػية التػي يػتـ تنفيػػذىا
بشكؿ منظـ تحت شركط مخطط ليا مف أجؿ حؿ المشكالت  ( 0أميرة إبػراىيـ : 2..9 ،
) 2.6
 )2مرحمة التحميؿ  :تتضمف :
أ – تحديػػػد حاجػػػات المتعممػػػيف التعميميػػػة كيعتمػػػد ذلػػػؾ عمػػػى طبيعػػػة المػػػادة كالمكضػػػكع
المطمكب تعممو إذ تختمؼ الحاجات مف مادة ألخرل كمف مكضكع ألخر 0
ب  -تحديػػد خص ػائص المتعممػػيف  ،كيػػتـ ذلػػؾ حسػػب متطمبػػات كحاجػػات تعمميػػـ لممػػادة
المطمكبػػة  ،كيعنػػي تحميػػؿ خصػػائص المتعممػػيف لمكقػػكؼ عمػػى مػػدل اسػػتعدادىـ السػػتقباؿ
الخبر مكضكع التصميـ كمعرفة ما إذا كاف ىناؾ مالئمة بيف خصائصيـ كأسػاليب التقػكيـ
المتبعة ( 0يكسؼ قطامي ،نايفة قطامي ) 278 : 2994 ،
جػ  -المحتػكل التعميمػي  :كيعػرؼ المحتػكل التعميمػي بأنػو ذلػؾ الجػزء مػف المعرفػة الػذم
اختيػػر لممسػػاعدة فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ تربكيػػة  ،يػػرل النػػدا أف المػػتعمـ بإمكانػػو أف يمتمػػؾ
المعرفػػة المتصػػمة باليػػدؼ المػػادم كىػػذه المعرفػػة ال تجعمػػو قػػاد ار عمػػى إنجػػاز العمميػػات
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بصػكرة أليػو  ،إذ ربمػا يكجػد مكقػؼ يتعػارض مػع تمػؾ المعرفػة كالعمميػة ( Landa , 0
)1980:169
د  -تحديد األىداؼ السمككية  :كيعد مكجيا لعمميػات التػدريس كفػي الكقػت نفسػو يتطمػب
خططػػا كأنشػػطة تعميميػػة كأسػػاليب مختمفػػة لتحقيقػػو  ،كيجػػب أف يصػػاغ فػػي ضػػكء حاجػػات
كاستعدادات الطمبة 0
ق – اسػػػتراتيجيات التػػػدريس :لمػػػربط بػػػيف حاجػػػات المتعممػػػيف كخصائصػػػيـ مػػػف جيػػػة كتقػػػديـ
المحتكل مف جية أخرم البد مف كسيمة تػربط بينيمػا كيػتـ ذلػؾ مػف خػالؿ تحديػد االسػتراتيجية
التعميمية المناسبة ( 0نبيؿ عبد اليادم ) 32 : 2..2،
 )3مرحمة التركيب  :كتتضػمف ىػذه المرحمػة أ  -عػرض المفيػكـ المػراد تعممػو
المفيكـ

ب -حجػب

ج -عرض ككصؼ كخصائص ىذا المفيكـ 0

 )4مرحمة التركيػب المتقػدـ  :ألجػؿ الكصػكؿ إلػي عمميػات اكثػر تعقيػدا يػتـ التحكيػؿ لمعمميػات
العقمية مف خالؿ القياـ بمجمكعة مف النشاطات 0
 )5مرحمػػػة التقػػػكيـ  :كىػػػي المرحمػػػة األخيػػػرة لمنمػػػكذج إذا تعتمػػػد عمػػػى إعطػػػاء تغذيػػػة راجعػػػة
لمطالب بعد إنجاز كؿ مرحمة تعميمية متقدمة مف المراحػؿ السػابقة( كليػد خضػر 2..4 ،
) 367 :
كمػػف خػػالؿ مػػا تقػػدـ تػػرل الباحثػػة أف نمػػكذج النػػدا التدريسػػى يجعػػؿ المػػتعمـ قػػاد ار عمػػى
تحصػيؿ المعمكمػات كالمعػػارؼ كالمفػاىيـ كتطبيقيػػا فػي المكاقػؼ كالفعاليػػات الحياتيػة كالتعميميػػة
المختمفة بدال مف الحفظ كالتمقيف كىػك بيػذا يكػكف محػكر العمميػة التعميميػة كعنصػ ار ميمػا فػي
إكتشاؼ الحقائؽ كالقكانيف خالؿ مسيرتو العممية 0

سابعاً:التطبيقات الرتبوية لينورج الىذا - :
يتضمف نمكذج الندا العديد مف التطبيقات التربكية  ،مثؿ -:
أ – تعميـ األساليب االستكشافية لممعرفة فيي أكثر أىميػة مػف تعمػيـ المعرفػة  ،حيػث يمكػف أف
يػػتـ مػػف خػػالؿ المعالجػػة كعػػرض البيانػػات كتعمػػيـ الطمبػػة كيفيػػة اكتسػػاب األسػػاليب األكثػػر
أىمية ،أفضؿ مف إعطائيـ صيف جاىزة 0
ب – تحميؿ األساليب المعقدة إلى أساليب أكلية تخدـ جميع مستكيات الطمبة 0
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ج – إضافة إلى تعميـ الطمبة كيفية االعتماد عمى الذات  ( 0حميد قاسـ ) 58 : 2.29 ،

خامظاً :مميضات منورج الىذا - :
يتميز نمكذج الندا بعدة مميزات منيا :
 )2يسػاعد نمػكذج النػدا عمػى إكتسػاب الطالػب لممعرفػة بنفسػو مػف خػالؿ إجػراء األنشػطة
كالتجارب العممية 0
 )2التعمـ بنمكذج الندا يعمؿ عمى بقاء أثر التعمـ 0
 )3الطالب ىك مف يقكـ بإنتاج المعرفة كتكليدىا بناء عمى ما يمتمؾ مف معرفة سابقة 0
 )4اإلرتقاء بدكر المتعمـ كطرؽ تفكيره 0
 )5يجعػػػؿ عمميػػػة التعمػػػيـ أكثػػػر تشػػػكيقان كاثػػػارة لمطالػػػب ممػػػا يزيػػػد النفعيػػػة لمػػػتعمـ (0نػػػكر
عبدالممؾ)98 :2..7،

منورج الىذا وتذسيع العلوو - :
يعد نمكذج الندا كغيره مف نماذج التدريس ذك أىمية فػي العمميػة التعميميػة  ،كتػرل الباحثػة أف
أىمية نمكذج الندا في تدريس العمكـ يمكف تمخيصيا في األتي - :
 )2أنو ييتـ بالتجارب كاألنشطة العمميػة  ،ممػا يسػاعد عمػى إكتسػاب المعرفػة بالمالحظػة
كالتجريب0
 )2إتاحػػػة الفرصػػػة لمطػػػالب لممارسػػػة أسػػػاليب تكليػػػد األفكػػػار مػػػف خػػػالؿ قيػػػاميـ بتنفيػػػذ
التجارب العممية0
 )3يشعر الطالب بأف ليـ دك ارن فاعالن في العممية التعميمية 0

 )4إصغاء جك مف المتعة في البيئة الصفية مف خالؿ قياـ الطمبة باألنشطة العممية 0
 )5نمكذج الندا ييتـ بتنظيـ كاكتشاؼ المعرفة مف قبؿ الطالب كيركػز عمػى تعمػيـ الطػالب
كيفية التفكير أكثر مف تركيزه عمى تعميـ المحتكل نفسو 0
كمف الدراسات التي استخدمت نمكذج الندا في تدريس العمكـ دراسة كال مف :
دراسة أميرة ابراىيـ (  ) 2..9كالتي ىدفت إلػى معرفػة أثػر اسػتخداـ نمػكذج النػدا ككمػب
في التحصيؿ كاستبقاء المعمكمات لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في عمـ االحيػاء  /حيػث
تـ إختيار ثالث مجمكعات  ،المجمكعة التجريبية األكلى درسػت كفػؽ نمػكذج النػدا كالمجمكعػة
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التجريبية الثانية درست كفؽ نمكذج كمب كالمجمكعة الضػابطة درسػت كفػؽ الطريقػة التقميديػة
 ،ككاف مف نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكل داللػة (  ) .0.5بػيف
متكسطات درجات المجمكعات الػثالث فػي التحصػيؿ  ،ككػذلؾ دراسػة منػذر العباسػى ))2..5
كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية نمكذج الندا في التحصيؿ كاتجػاه طػالب الصػؼ الرابػع
االعػػدادم نحػػك مػػادة الكيميػػاء  ،كأسػػفرت الدراسػػة عػػف كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
متكسػػػطيف تحصػػػيؿ أفػػػراد المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة لصػػػالح التجربػػػة  ،كدراسػػػة داكد
العبيػػػدم )  )2..7كىػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػي فاعميػػػة نمػػػكذج النػػػدا فػػػى تحصػػػيؿ المفػػػاىيـ
الفيزيائية كاسػتبقائيا لػدل تالميػذ الصػؼ الخػامس العممػى كأسػفرت النتػائج عػف كجػكد فػركؽ
ذك داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطيف تحصػػػيؿ أفػػػراد المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة الضػػػابطة لصػػػالح
التجريبيػػة ،دراسػػة شػػككفة عزيػػز ،سػػمكل أحمػػد( )2.29ىػػدفت الدراسػػة إلػػي التعػػرؼ عمػػي أثػػر
نمػكذج النػػدا فػػى تحصػػيؿ مػػادة الكيميػػاء عنػد طالبػػات الصػػؼ السػػابع االساسػػي ،حيػػث أظيػػرت
النتائج كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية فى تحصيؿ متكسط درجات طالبات المجمكعػة التجريبيػة
التى درست مػادة الكيميػاء عمػي كفػؽ نمػكذج النػدا كبػيف متكسػط طالبػات المجمكعػة الضػابطة
التى درست كفؽ الطريقة االعتيادية لصالح المجمكعة التجريبية .

احملوسالجاىى  :عادات العقل
تنػاكؿ ىػػذا المحػػكر مفيػػكـ عػػادات العقػؿ كتصػػنيفاتيا المختمفػػة كخصائصػػيا كاألىميػػة
التربكية لمعادات العقمية0

أوالً:ىشأ عادات العقل:
قد أصبح االعتقاد السائد ىك التحكؿ مف االىتماـ بالمعرفة كالمعمكمات كغايػة فػي حػد
ذاتيػا  ،إلػي تنميػػة عقػكؿ الطػالب كاكسػػاب ىػذه العقػػكؿ القػدرة عمػي االسػػتنتاج كالنقػد كاالبػػداع
كالتجديػػػد كاالبتكػػػار  ،كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف ميػػػارات التفكيػػػر العميػػػا كميػػػارات الػػػتعمـ مػػػدم الحيػػػاة ،
كلتحقيؽ ذلػؾ تحػكؿ محػكر العمميػة التعميميػة مػف االىتمػاـ بػالمنيج الدراسػي كمػا يحتكيػو مػف
مادة عممية كمقررات إلي التركيز عمي عقؿ المتعمـ ذاتو كفيـ ديناميكية العقؿ 0
لػػذلؾ نحػػف بحاجػػة إلػػي تنميػػة عػػادات العقػػؿ لػػدم المتعممػػيف  ،ألنيػػا ذات فاعميػػة فػػي االعػػداد
لمتعامؿ مع الحياة بمختمؼ أشكاليا  ،كنكسبيـ بذلؾ القدرة عمي معالجة كافة أنػكاع المكاقػؼ ،
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إضافة إلي إنيا تساعد عمي خمؽ عقكؿ متفتحػة كمنتجػة كمتفاعمػة  ،فعػادات العقػؿ تعػد نمطػان
فكريان ينبغي أف يتسػمح بػو جميػع المتعممػيف ليككنػكا قػادريف عمػي النجػاح فػي حيػاتيـ الخاصػة

كالعامة  ) 0مرفت صالح (495 :2.27 ،

بدأت نشأة عادات العقؿ عاـ  2982عنػدما حػاكؿ بعػض البػاحثيف بالكاليػات المتحػدة
األمريكيػػػة التكصػػػؿ إلػػػي أسػػػماء السػػػمككيات الذكيػػػة التػػػي يتكقعيػػػا الفػػػرد مػػػف اآلخػػػر خػػػالؿ
الممارسػػات الصػػيفية كاألعمػػاؿ اليكميػػة  ،كتػػـ االتفػػاؽ عمػػي تسػػميتيا "عػػادات العقػػؿ" مشػػيريف
بذلؾ إلي أنيا السمككيات التي تتطمب انضباطان لمعقؿ كتتـ مشاركتيا بشكؿ متكػرر حتػي تصػبح
مػػادة عقميػػة كيسػػتطيع الطػػالب اسػػتخداميا عنػػدما تػػكاجييـ مكاقػػؼ تتسػػـ بالتحػػدم( 0إيمػػاف

عصفكر ) 264: 2..8 ،
كتتابع االىتماـ بتنمية عادات العقػؿ  Habits of Mindلػدم المتعممػيف مػع مشػركع
" "2.62التػػػابع لمرابطػػػة االمريكيػػػة لمتقػػػدـ العممػػػي كالمقػػػدـ عػػػاـ  2988بالكاليػػػات المتحػػػدة
األمريكية
The American Association for Advancement of Science
)(AAAs
كىذا ما أكضحتو دراسة ( )Volkmann &Eichinger , 1999 , 141 : 147
لذلؾ نجد أنو لـ يعد مف ىدؼ التعميـ ىك إكسػاب المحتػكم كالميػارات فحسػب  ،كانمػا
تكظيؼ ىذا التعميـ كتنميػة عػادات العقػؿ بحيػث يػتمكف الفػرد مػف أف يػتعمـ معتمػدان عمػي نفسػو
كالحصكؿ عمي ما يريد معرفتو

ثاىياً:تعشيف عادات العقل :
كعرفيا ككستا ككاليؾ ( )7 : 2..3بأنيا "نزعة الفػرد إلػي التصػرؼ بطريقػة ذكيػة عنػد
مكاجيػػة مشػػكمة مػػا  ،عنػػدما تكػػكف اإلجابػة أك الحػػؿ غيػػر متػكافر فػػي أبنيتػػو المعرفيػػة  ،إذ قػػد
تككف المشكمة عمي ىيئة مكقؼ محير أك لغز أك مكقػؼ غػامض  ،كتشػير ضػمنا إلػي تكظيػؼ
السمكؾ الذكي عندما ال يعرؼ الفرد اإلجابة أك الحؿ المناسب"
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كمػا عرفيػا  )2005 : 3 – 15( Angبأنيػا “خصػائص منطقيػة يتميػز بيػا بعػض
النػػاس كىػػي تمثػػؿ مجمكعػػة متميػػزة مػػف االتجاىػػات كالفضػػائؿ العقميػػة تػػنظـ التفكيػػر كيمكػػف
تطبيقيا كاالستفادة منيا في كؿ المجاالت”

.

عرفيػػا حسػػاـ مػػازف ) )336 : 2.22بأنيػػا ىػػي “دكاـ الفػػرد السػػتخداـ اتجاىاتػػو
العممية إزاء كؿ المكاقؼ التي تكاجيو في حياتو” .
كعرفيػػا أحمػػد فضػػؿ ( )2. : 2.25بأنيػػا "أنمػػاط مػػف السػػمككيات الذكيػػة التػػي تػػدير
كتػػنظـ العمميػػات العقميػػة كتتكػػكف مػػف خػػالؿ اسػػتجابة التمميػػذ إلػػي أنمػػاط معينػػة مػػف المشػػكالت
التػي تحتػاج إلػي تفكيػر كمػػف ثػـ تتحػكؿ ىػذه االسػتجابات إلػػي عػادات عقميػة نتيجػة ممارسػػتيا
بشكؿ متكرر بسرعة كتمقائية عند مكاجية مكقؼ في مشكمة جديدة"

0

كعرفيا محمد عزازم ) (63 :2.26بأنيا “مجمكعة األدكات العقمية التي تػدفع الطػالب
نحك استخداـ العادات العقمية المرتبطة بالمثابرة” .
كعرفتيػا منيػرة بػف زيػد ) ( 279 : 2017بأنيػا "منظكمػة مػف األنمػاط السػمككية تكلػد
عند المتعمـ بحيث تقكده إلي ممارسات عممية منتجة"

0

باستقراء التعريفات السابقة ترل الباحثة أف عادات العقؿ عبارة عف اتجاىات عقميػة يػتـ
مف خالليا تنظيـ العمميات العقمية بشكؿ يساعد التمميذ عمي اكتساب الخبرات الجديدة0

ثالجاً :االفرتاضات اليت تقوو عليها عادات العقل:
أشار يكسؼ قطامي ك أميمة عصفكر(  ) 255 – 254 : 2..5بػأف ىنػاؾ مجمكعػة
مف االفتراضػات التػي تشػكؿ األسػاس النظػرم لمتػدريب عمػي عػادات العقػؿ  ،لجعػؿ الفػرد يمتمػؾ
عادات عقمية تصؿ بو إلي أفضؿ أداء  ،كالتي اعتمدت عمي نتائج أبحاث الدماغ 0
-

االستخداـ الدائـ لمتعمـ

-

االنفتاح عمي الخبرات المختمفة

-

جميعنا يمتمؾ العقؿ كنستطيع إدارتو كما نريد

-

لدينا القدرة الكافية لمتكجيو الذاتي لمعقؿ  ،كتقسيمو ذاتيان كادارتو كتعديمو

-

نستطيع أف نضيؼ أية عادة جديدة بتعاممنا مع العقؿ
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يمكف تحديد مجمكعة مف العادات كالميارات لمكصكؿ إلػي أعمػي كفػاءة فػي األداء فػي
كؿ عادة

-

يجب التأمؿ في استخداـ عادات العقػؿ كسػمككياتيا المختمفػة لمعرفػة تأثيرىػا كمحاكلػة
تعديميا كالتقدـ بيا نحك تطبيقات مستقبمية 0

-

ترتكز عادات العقؿ عمي النظرة التكاممية لممعرفة كالقدرة عمي إنتقاؿ أثر التعمـ 0

-

يمكػػػف االرتقػػػاء بالعمميػػػات كالميػػػارات الذىنيػػػة مػػػف العػػػادات كالميػػػارات البسػػػيطة إلػػػي
العادات األكثر تعقيدان.

سابعاً :تصييفات عادات العقل :
تنكعػػت االتجاىػػات النظريػػة فػػي دراسػػة عػػادات العقػػؿ  ،نتيجػػة لتنػػكع نظػػرة المختصػػيف
نحكىا  ،فظيرت بذلؾ تصنيفات عدة  ،كاف مف أبرزىا :
تصنيؼ مارزانك Marzanoكالمسمي بالعادات العقمية المنتجة
كتصنيؼ ىيرؿ Hyerlesكتصنيؼ دانيمز كتصنيؼ ككستا ككاليؾ

التنظيم الذاتي

التفكير الناقد

شكؿ ()2

التفكير االبداعي
شكم( )7تصُٛف يارزإَ نعاداخ انعمم (يُدٔر فتخ هللا) 77: 7777،

تصنيؼ ىيرؿ  :قسػـ ىيػرؿ عػادات العقػؿ إلػي ثالثػة أقسػاـ رئيسػية يتفػرع منيػا عػدد
مف العادات العقمية الفرعية كيمكف تمثيميا في الشكؿ رقـ (: )2
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خرائط عمليات التفكير
• طرح االسئلة
• مهارات ما وراء المعرفة
• استخدام الحواس المتعددة
• المهارات الوجدانية

عدد سبتمبر-ج0202 )98( -0م

العصف الذهني
• االبداع
• المرونة
• حب االستطالع
• توسيع الخبرة

المنظمات التخطيطية
• المثابرة
• التنظيم
• الضبط
• الدقة

شكم ()7
تصُٛف ْٛرل نعاداخ انعمم (يذًد َٕفم) 27-77: 7777،

كقػػد أشػػارت العيػػد مػػف األدبيػػات التربكيػػة إلػػي أف تصػػنيؼ ككسػػتا ككاليػػؾ

Costa

 &Kallickيعػد مػػف أكثػػر التصػنيفات إقناعػان فػػي شػرح كتفسػػير عػػادات العقػؿ كذلػػؾ العتمػػاده
عمػػي نتػػائج دراسػػات كبحػػكث متعػػددة لبػػاحثيف كعممػػاء فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ التفكيػػر  ،كمػػا يتسػػـ

بالكضػػكح كالشػػفافية  ،كامكانيػػة تطبيقػػو فػػي مجػػاؿ التربيػػة كالمؤسسػػات التعميميػػة0

(إيمػػاف

العزب ( ، ) 48 : 2.22 ،إبراىيـ البعمي )2.6 : 2.23 ،
كقسـ ككستا عادات العقؿ إلي ستة عشر سمككان :

المثػػابرة  ،الػػتجكـ فػػي التيػػكر  ،اإلصػػغاء بػػتفيـ كتعػػاطؼ  ،التفكيػػر بمركنػػة  ،التفكيػػر
في التفكير  ،الكفاح مف أجؿ الدقة  ،التسػاؤؿ كطػرح المشػكالت  ،تطبيػؽ المعػارؼ الماضػية ،
التفكير كالتكاصؿ بكضكح  ،جمع البيانات  ،اسػتخداـ الحػكاس  ،التصػكر ك االبتكػار ك التجديػد
 ،االستجابة بدىشة كتساؤؿ  ،اإلقداـ عمي مخاطر مسئكلة  ،إيجاد الدعابة  ،التفكيػر التبػادلي
أك التشاركي  ،االستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر (0ككستا ككاليؾ )58 – 52 : 2..3 ،
كقد اعتمد البحث الحالي عمي بعض عادات العقؿ مػف تصػنيؼ ككسػتا ككاليػؾ كىػي :
(التحكـ في التيكر  ،التفكير التبادلي  ،التساؤؿ كطػرح المشػكالت  ،تطبيػؽ المعػارؼ الماضػية
 ،التصكر كاالبتكار كالتجديد ،الحرص عمي الدقة) حيث أنيا ترتبط بشكؿ مباشر بنمكذج الندا
كفيما يمي كصؼ لكؿ عادة مف العادات الست السابقة :
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 -2الػتحكـ بػػالتيكر  :أم أخػذ الكقػػت الكػافي لمتخطػػيط كتبنػي األسػػاليب المناسػبة لمتعامػػؿ
مع المتطمبات الدراسية كالتعامؿ مع اآلخريف 0
 -2التفكير التبػادلي  :كيعنػي قػدرة الفػرد عمػي العمػؿ كالتفاعػؿ مػع العديػد مػف زمالئػو فػي
مجمكعات  ،كتبادؿ الحكار فيما بينيـ حكؿ ما يتعمػؽ بالميػاـ كاالعمػاؿ المكمفػيف بيػا
مف أجؿ إنجازىا 0
 -3التساؤؿ كطرح المشكالت  :مف خالؿ األسػئمة المكلػدة ذاتيػان لزيػادة الفيػـ كالتأمػؿ فػي
المادة المطركحة لدفعيـ إلي البحث عف مصادر أخرم ذات عالقة

 -4تطبيؽ المعارؼ الماضية  :تطبيؽ المعارؼ الماضػية عمػي أكضػاع جديػدة لمػتمكف مػف
استخداـ المعارؼ كالميارات في التعامؿ مع المكاقؼ الجديدة في الحياة بكؿ ثقة 0
 -5التصػػػػكر كاالبتكػػػػار كالتجديػػػػد  :أم النظػػػػرة غيػػػػر التقميديػػػػة لمتعامػػػػؿ مػػػػع المشػػػػكالت
كاألحداث0
 -6الحرص عمي الدقة

(ككستا كاليؾ )39 – 22 : 2..3 ،

خامظاً:خصائص عادات العقل :
 -2التقيػيـ  : Valueكيتمثػؿ فػي اختبػار السػمكؾ الفكػرم المناسػب كاألكثػر مالئمػة لمتطبيػؽ
دكف غيره مف األنماط الفكرية األقؿ إنتاجان 0

 -2كجػكد الرغبػة كالميػؿ  : Inclinationكتتمثػػؿ فػي الشػعكر بالميػػؿ لتطبيػؽ أنمػاط السػػمكؾ
الفكرم المتنكعة
 -3الحساسػػػية

 : Sensitivityكيكػػػكف ذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ إدراؾ كجػػػكد الفػػػرص كالمكاقػػػؼ

المالئمة لمتفكر كاختبار األكقات المناسبة لمتطبيؽ 0
 -4امتالؾ القدرة  : Capabilityكتتمثؿ في امتالؾ القدرات األساسية كالميػارات التػي يمكػف
عف طريقيا تطبيؽ أنماط السمكؾ المتعددة 0
 -5االلتػزاـ كالتعيػد  : Commitmentكيػتـ عػف طريػؽ العمػؿ عمػي تطػكير األداء الخػاص
بأنماط السمكؾ المختمفة التي تدعـ عممية التفكير ذاتيا 0
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 -6السياسة  : Policyىي اندماج العقالنية في جميع األعمػاؿ كالقػ اررات كالممارسػات كرفػع
مسػتكاىا كجعػؿ ذلػؾ سياسػة عامػة لممدرسػة ال ينبغػي تخطييػا Elias & Arnold ,
)2006 :9

طادطاً :األهنية الرتبوية للعادات العقلية ودوس تذسيع العلوو يف تينيتها :
ُيعد تنمية العادات العقمية ىػدفان رئيسػيان مػف أىػداؼ التربيػة كتػدريس العمػكـ  ،فقػد أكػد
(AAAS ,Project 2061)(American
مشػػػركع تعمػػػيـ العمػػػكـ لكػػػؿ األمػػػريكييف
)Association for the Advancement of Science AAAs
اثنػػي عشػػر مػػادة عقميػػة ينبغػػي أف يؤكػػػد تدريػػػس العمػػكـ تنميتيػػا كزرعيػػا فػػي نفػػكس
المتعمميف في أثناء تدريس العمكـ
كباإلضػػافة إلػػي ذلػػؾ فقػػد أكػػدت الرابطػػة فػػي ىػػذا المشػػركع بػػأف يكػػكف عػػادات العقػػؿ
العممية أحد معايير التنكر العممي مثؿ (حب االسػتطالع  ،كاألمانػة العمميػة  ،كالتفػتح العممػي ،
كالتشكؾ ) كترم أنيا تتصػؿ برؤيػة المػتعمـ لممعرفػة كالػتعمـ كأسػاليب التفكيػر كالعمػؿ  ،كينبغػي
أف تمػػارس بشػػكؿ مسػػتمر فػػي حصػػص العمػػكـ كفػػي جميػػع المسػػتكيات حتػػي تصػػبح راسػػخة (0
(Liftig, 2009: 1
كترم أماني عبد الحميد)  ) 2018 :23أف العػادات العقميػة تعػد أحػد أىػداؼ تػدريس
العمكـ كىي تكتسب بالممارسة المستمرة لذلؾ ينبغػي تنميتيػا لػدم المػتعمـ طػكاؿ حياتػو  ،حتػي
يعتاد ممارستيا في التعامػؿ مػع األمػكر المختمفػة بالحيػاة اليكميػة  ،فػال يتػأثر بكػؿ مػا يقػاؿ أك
يثار خاصة في عصر التكنكلكجيا الرقمية كالمعمكماتيػة الحيكيػة فأحػد المالمػح المؤىمػة لػدخكؿ
ىذا العصر ىك ضركرة ممارسة العػادات العقميػة لمتعامػؿ مػع المتناقضػات فػي القضػايا الفكريػة
كالعممية كاألخالقية في المجتمع .
كما يرم محمد العزازم ( ( 6. : 2.26أف تنمية عػادات العقػؿ تمكػف المتعممػيف مػف
اإلدارة الفعالة كالجيدة ألفكارىـ كتعمؿ عمي تنمية معمكمػاتيـ كالنظػر إلػي األشػياء بصػكرة غيػر
مألكفة  ،كتنظيـ بنية الذىف لمتمكف مف أداء الميمات كحؿ المشكالت المختمفة .
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كنجػػػد أف تنميػػػة عػػػادات العقػػػؿ مػػػف أىػػػـ مػػػا ينبغػػػي أف تركػػػز عميػػػو العمميػػػة التعمميػػػة برمتيػػػا
كالمنػػاىج الدراسػػية بصػػفة خاصػػة  ،كيمكػػف تحديػػد أىميػػة تنميػػة عػػادات العقػػؿ لػػدم المتعممػػيف
فيما يأتي :
 -2تسيـ في تحقيؽ تعمـ أفضؿ لممفاىيـ العممية  ،كالي فيـ أفضؿ بصكرة أكثر عصفان 0
 -2تساعد في ارشاد المتعمميف إلي نقاط الضعؼ في تعمميـ كالتغمب عمييا

 -3تعمـ العادات العممية لمعقؿ متطمب مسبؽ التخاذ الق اررات المدركسة كالرصينة 0
 -4تجميع عادات العقؿ يبيف بناء المعرفة كميارات فكؽ المعرفة
 -5تسػػاعد عمػػي اسػػتخداـ الح ػكاس كالعقػػؿ فػػي الػػتعمـ  ،كتػػدعك التمميػػذ إلػػي الدقػػة فػػي جمػػع
البيانػػات كالمثػػابرة كالكفػػاح فػػي البحػػث عػػف درجػػة مػػف المعقكليػػة فػػي حػػؿ مسػػائؿ التفكيػػر
العممي
 -6تتيح الفرصة لممتعمـ لرؤية مسار تفكيره  ،كبالتالي تساعد عمي التخطػيط بدقػة فػي ضػكء
متطمبات الميمة التي يقكـ بيا كفؽ معايير يضعيا بنفسو لتقييـ أدائو في ضكئيا
. (Gauld , 2003 : 18) & (Duschltal , 2002 : 44 ) & (Bergman ,
)2002 :32

طابعاً :دوس معله العلوو يف تينية عادات العقل :
مف خالؿ ما تقدـ نجد أف معمـ العمكـ لو أدكار مختمفة في تنمية عادات العقؿ :
 -1مسػاعدة المتعممػيف عمػػي فيػـ ماىيػػة عػادات العقػؿ  ،كذلػػؾ مػف خػػالؿ إدارة حمقػة نقػػاش
حكؿ كؿ عادة مف عادات العقؿ المختمفػة  ،مشػاركة المتعممػيف بػبعض النػكادر الشخصػية
التػػي ليػػا عالقػػة بعػػادات العقػػؿ  ،تكميػػؼ المتعممػػيف بتصػػميـ الصػػكر أك الممصػػقات التػػي
تعبر عف مدم فيميـ لعادات العقؿ 0
 -2مسػػاعدة المتعممػػيف عمػػي تحديػػد االسػػتراتيجيات المرتبطػػة بتنميػػة عػػادات العقػػؿ مػػف خػػالؿ
استخداـ طريقػة التفكيػر بصػكت مرتفػع لتكضػيح االسػتراتيجيات الفعالػة فػي تنميػة عػادات
العقؿ
 -3خمػػؽ بيئػػة تعمػػـ صػػفية مدرسػػية تشػػجع عمػػي تنميػة كاسػػتخداـ عػػادات العقػػؿ  ،كذلػػؾ مػػف
خػػالؿ مػػزج عػػادات العقػػؿ بأنشػػطة الحيػػاة اليكميػػة كاألنشػػطة الدراسػػية كعػػرض الصػػكر
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كالعركض البصرية التي تعبر عف أىمية عادات العقػؿ  ،لتحديػد أم العػادات العقميػة أكثػر
فائدة في مساعدتيـ في إنياء الميمة التعميمية 0
 -4تكفير الػدعـ اإليجػابي لممتعممػيف الػذيف يظيػركف تجاكبػان فػاعالن مػع عػادات العقػؿ  ،كذلػؾ
مف خالؿ تحديد ميمة تحت أسػـ (مالحظػي العمميػات)  ،كىػي عبػارة عػف قيػاـ المتعممػيف

بمالحظػػة زمالئيػػـ الػػذيف يشػػرحكا طريقػػة اسػػتخداميـ لعػػادات العقػػؿ أك تكميػػؼ المتعممػػيف
بعمؿ تقييـ ذاتي لقدراتيـ عمي استخداـ عادات العقؿ في مكاقؼ معينة  ) .أيمػف حبيػب ،
(422 – 428 :2..6

صفات الفشد الزي ميتلم عادات العقل :
-

لديػػو القػػدرة عمػػي اختيػػار نمػػط السػػمكؾ العقمػػي المناسػػب لممكقػػؼ الػػذم يكاجيػػو كيمتػػاز
بالمركنػػة فػػي التفكيػػر عنػػد مكاجيػػة المشػػكالت كاتخػػاذ الق ػ اررات  ،كمػػا يمتمػػؾ الحساسػػية
كالرغبػػة الختيػػار أفض ػؿ األنمػػاط السػػمككية المناسػػبة كأف العػػادات العقميػػة لديػػو جػػزء مػػف
ممارسػػتو اليكميػػة كال يمكػػف أف تنفصػػؿ عنيػػا بػػأم حػػاؿ مػػف األحػكاؿ ( .إييػػاب مختػػار ،
)224 : 2.27

-

لديػػو خصػػائص المفكػػر الجيػػد  ،كيمتػػاز بالمركنػػة فػػي التفكيػػر عنػػد مكاجيػػة المشػػكالت
كاتخػػاذ القػ اررات  ،كتصػػبح العػػادات العقميػػة لديػػو جػػزء مػػف ممارسػػتو اليكميػػة كال يمكػػف أف
تنفػصؿ عنػيا بأم حػاؿ مف األحكاؿ ( 0آماؿ محمكد )22 : 2.25 ،
كمف الدراسات التى تناكلت عادات العقػؿ دراسػة (مػركة البػاز ) 2.24،كالتػى تناكلػت أثػر

استخداـ التدريس المتمايز فػى تنميػة بعػض عػادات العقػؿ لػدل تالميػذ الصػؼ الرابػع االبتػدائي
متباينى التحصػيؿ فػى مػادة العمكـ،كتكصػمت الدراسػة إلػي فاعميػة التػدريس المتمػايز فػى تنميػة
عادات العقؿ لدل عينة الدراسػة ،دراسػة (نػكاؿ خميػؿ )2.24،كالتػى تناكلػت أثػر خػرائط العقػؿ
فػػى تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة كالتفكيػػر البصػػرل كبعػػض عػػادات العقػػؿ لػػدل تالميػػذ الصػػؼ الرابػع
االبتػػدائي فػػى مػػادة العمػػكـ ،حيػػث تكصػػمت الدراسػػة إلػػى فاعميػػة خ ػرائط العقػػؿ فػػى تنميػػة بعػػض
عػػادات العقػػؿ مثػػؿ (حػػب االسػػتطالع-المركنػػة -الدقػػة-االبػػداع -المثػػابرة – التنظػػيـ) ككػػذلؾ
تكصمت دراسة(إيياب مختار ) 2.27،إلػي فعاليػة اسػتخداـ اسػتراتيجية  SEفػى تنميػة عػادات
العقػػػؿ (التفكيػػػر بمركنػػػة-التفكيرفػػػى التفكيػػػر-التفكيػػػر التبػػػادلي-التسػػػاؤؿ كطػػػرح المشػػػكالت –
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تطبيؽ المعارؼ الماضية) فى مػادة العمػكـ لػدل تالميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي ،كمػا كشػفت
دراسة (انتصار محمد ،ىالػة إسػماعيؿ )2.2.،عػف مسػتكل عػادات العقػؿ لػدل طمبػة الكميػات
العمميػػػة ،كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػي عػػػدـ كصػػػكؿ طػػػالب العينػػػة ككػػػؿ إلػػػي حػػػد الكفايػػػة المحػػػدد
كىػػك %8.مػػف الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس بػػؿ يمكػػف القػػكؿ أنيػػـ يمتمكػػكف عػػادات العقػػؿ بنسػػب
متكسطة0

تعقيب علي الذساطات الظابقة :
تنكعت الدراسػات المختمفػة التػى اىتمػت باسػتخداـ اسػتراتيجيات تػدريس تسػيـ فػى تنميػة
عادات العقؿ لػدل التالميػذ كمنيػا :اسػتراتيجية التػدريس المتمػايز  ،خػرائط العقػؿ  ،اسػتراتيجية
 ، SEكمػػا تنكعػػت فئػػات المتعممػػيف التػػى يجػػب تنميػػة عػػادات العقػػؿ لػػدييـ بػػدء مػػف التعمػػيـ
االبتدائى كحتى الجامعى ،كأكدت معظـ الدراسات عمي أىمية كضركرة تنمية عادات العقػؿ لػدل
تالميذ المرحمة االعدادية ،كمف خػالؿ العػرض السػابؽ كفػى حػدكد عمػـ الباحثػة لػـ تجػر دراسػة
تيػػدؼ لػػي قيػػاس فاعميػػة نمػػكذج النػػدا البنػػائى فػػى تنميػػة عػػادات العقػػؿ لػػدل تالميػػذ المرحمػػة
االعدادية كىك ما سعت إليو الدراسة الحالية0

احملوس الجالح  :الذافعية لإلجناص
ال شػػؾ أف مكضػػكع الدافعيػػة يشػػكؿ مكضػػكعان أساسػػيان مػػف مكضػػكعات عمػػـ نفػػس الػػتعمـ

كذلػػؾ ألف فيػػـ الحاجػػات كالػػدكافع ىػػك مفتػػاح السػػيطرة عمػػي السػػمكؾ كتكجييػػو كضػػبطو  ،كىػػك
األمػػر الػػذم يفػػرض عمػػي المعمػػـ تركػػز جيػػده حػػكؿ مشػػكالت الدافعيػػة  ،حيػػث نجػػد أف الدافعيػػة
لمػػتعمـ ىػػي القػػكة التػػي تقػػؼ كراء سػػمكؾ المػػتعمـ  ،كتعمػػؿ عمػػي تحفيػػزه كشػػحذ طاقاتػػو نحػػك

ممارسة أكجو النشػاط الالزمػة تبعػان الخػتالؼ المكاقػؼ التعميميػة  ،كتحػث المعمػـ عمػي اكتسػاب
مزيػػد مػػف الخب ػرات كالمعػػارؼ كالميػػارات بمػػا يضػػمف تحقيػػؽ األىػػداؼ المرغكبػػة ( 0رانيػػا كجيػػو

) 95، 2.28،
كيؤكػد )  ( Elleit& Erickson , 2010 : 348أف الدافعيػة تمثػؿ القػكة المحركػة
التي تقؼ كراء كؿ أفعاؿ الفرد  ،كأف حاجات الفرد كرغباتو ليا تػأثير قػكم عمػي تكجيػو سػمككو
 ،فأف سمكؾ المتعمـ قد يكجو بمجمكعة مف العكامؿ الداخمية أك الخارجية التي تدفعو لالنػدماج
بدرجة عالية مف النشاط  ،كالرغبة في االستمتاع بالمياـ كالخبرات التعميمية الجديدة 0
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كتعػػرؼ الدافعيػػة عمػػي أنيػػا "حالػػة فسػػيكلكجية نفسػػية داخػػؿ الفػػرد تحركػػو لمقيػػاـ بسػػمكؾ
معيف في اتجاه معيف لتحقيؽ ىدؼ محدد  ،كاذا لـ يتحقؽ ىذا اليدؼ يشعر اإلنسػاف بالضػيؽ
كالتكتر حتػي تحققػو  ،كالػدكافع تيػدؼ إلػي خفػض حالػة التػكتر لػدم الكػائف الحػي كتخميػو مػف
حالة عدـ التكازف" ( 0جياللي بك حمامة )258 : 2..9 ،

أوالً :تعشيف دافعية اإلجناص :
نظ ارن ألىمية الدافعية لإلنجاز في نجاح العممية التعميميػة كفػي تحقيػؽ األىػداؼ التربكيػة

المنشكدة تعددت التعريفػات التػي تناكلتيػا بػاختالؼ كجيػة نظػر العممػاء كالفالسػفة التػي يػؤمف
بيا كؿ منيـ  ،كلككنيا متعددة االبعاد 0
كعرفيػػا عبػػد المطيػػؼ خميفػػة ( )82 : 2...بأنيػػا اسػػتعداد الفػػرد لتحمػػؿ المسػػئكلية
كالسعي نحك التكقؼ لتحقيؽ أىداؼ معينة كالمثابرة لمتغمػب عمػي العقبػات كالمشػكالت التػي قػد
تكاجيو كالشعكر بأىمية الزمف كالتخطيط لممستقبؿ0

أك أنيػػا عبػػارة عػػف محػػرؾ ثابػػت نسػػبيان فػػي الشخصػػية يحػػدد مػػدم سػػعي الفػػرد كمثابرتػػو

لتحقيؽ غاياتو كبمكغ نجاحات تترتب عميو درجة مف االشػباع فػي المكاقػؼ التػي تتضػمف تقيػيـ
األداء(Petri &Govren , 2004 : 44) .
ُيعرفيػػا نصػػرة جمجػػؿ( )56:2..7بأنيػػا تكػػكيف فرضػػي يسػػتدؿ عميػػو مػػف تكػػكيف الكػػائف

الحي كبالتالي يستخدـ لتحديد اتجاه السمكؾ كشدتو  ،كما أنيا حالة استثارة كتػكتر داخمػي يػتـ
بمقتضاىا إثارة نشاط الكائف الحي كتنظيمو كتكجييو لبذؿ أقصي جيد لديو.
كمػػا عرفتيػػا إيمػػاف الجنػػدم (  ) 269 : 2.23بأني ػا رغبػػة ممحػػة لػػدم الفػػرد تدفعػػو
لمكصػػكؿ إلػػي مسػػتكيات عاليػػة مػػف االمتيػػاز كالتفػػكؽ ممػػا يػػؤدم بػػو إلػػي العمػػؿ لمتغمػػب عمػػي
العقبات كالسيطرة عمي التحديات كالتفكؽ عمػي الػذات كاإلصػرار عمػي إنيػاء الميػاـ التػي بػدأىا
بطريقة منتظمة كسريعة كما تتأثر تمؾ الرغبة بالعكامؿ النفسية كاالجتماعيػة التػي أسػيمت فػي
ظيكرىا.
كيشير  ( 2015 : 140) Sarangiإلي تعريؼ الحاجػة لإلنجػاز بأنيػا رغبػة أك ميػؿ
الفػرد لبػػذؿ الجيػكد إلنجػػاز الميػاـ الصػػعبة بالسػرعة الممكنػػة كالتغمػب عمػػي العقبػات كالحصػػكؿ
عمي مستكم عالي مف التفكؽ.
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مػػف خػػالؿ التعريفػػات السػػابقة ت ػرل الباحثػػة أف دافعيػػة اإلنجػػاز ىػػى بمثابػػة القػػكل التػػى
تػػدفع الفػػرد كتكجػػو سػػمككو مػػف خػػالؿ مجمكعػػة الظػػركؼ الداخميػػة كالخارجيػػة التػػى تحػػرؾ الفػػرد
نحك تحقيؽ حاجاتو0

ثاىياً :أهنية تينية الذافعية لإلجناص لذي املتعلنني :
نجد أف لمدافعية في المكقؼ التعميمي كظيفة ذات ثالث أبعاد ىي :
 -2تحريػػر الطاقػػة االنفعاليػػة الكامنػػة فػػي الكػػائف الحػػي كالتػػي تثيػػر نشػػاطو كتعػػد ىػػذه الطاقػػة
الكامنة األساس األكؿ لعممية التعميـ 0
 -2جعؿ الفػرد يسػتجيب لمكقػؼ معػيف كييمػؿ المكاقػؼ األخػرل  ،فيييػ الػدافع الكػائف الحػي
إلي اختيار االستجابات المفيدة في تكيفو مع العالـ الخارجي 0
 -3تكجيو سمكؾ الفرد لجية معينة (خالد الرابغي )258 – 257 : 2.25 ،
لذلؾ نجد أف تنمية دافعية اإلنجاز لدم المتعمميف تكػمف أىميتيا في :
 -2تكجيو سمكؾ المتعمـ كجعمو دائمان في حالة نشطة لتحقيؽ األىداؼ العممية المحددة 0
 -2تزيد مف أحساس المتعمـ بمسئكليتو نحك انجاز االعماؿ في الغرض المحدد ليا

 -3تزيػػد مػػف اسػػتعداد المتعممػػيف لمتعػػاكف مػػع زمالئيػػـ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أك إنجػػاز أىػػداؼ
تعميميػػة مشػػتركة  ،كىػػك مػػا يسػػيـ فػػي نجػػاح العمػػؿ الجمػػاعي كيقصػػد تحقيػػؽ أىػػدافيا
بإنجاز الميمة المكمفكف بيا
 -4تجكيد أعماؿ المتعمميف نظ ارن ألنيا تسيـ في تحفيزىـ عمي إتقاف العمؿ0

)(Than , 2010:54

كتتجمػػي أىميػػة الدافعيػػة لإلنجػػاز مػػف الكجيػػة التربكيػػة كمػػف حيػػث ككنيػػا ىػػدفان تربكيػان ،

يحث عمييا أم نظاـ تربػكم بغيػة انجػاز اىػداؼ تعميميػة باعتبارىػا أحػد العكامػؿ المحػددة لقػدرة
المتعمـ عمي التحصيؿ كاالنجاز  ،فإف استثارة دافعية المتعمميف كتكليػد اىتمامػات معينػة لػدييـ
 ،تجعميـ يقبمكف عمي ممارسة العمؿ بشكؿ فعػاؿ كيشػجعيـ عمػي المثػابرة عمػي ذلػؾ مػف أجػؿ
تحقيؽ النجاح كالتفكؽ ) .منيرة زلكؼ (276 :2.23 ،
كتعػػد تنميػػة الدافعيػػة لإلنجػػاز لػػدم المتعممػػيف مػػف أىػػـ العكامػػؿ التػػي تسػػاعد عمػػي نمػػك
شخصػػػيتيـ  ،باإلضػػػافة إلػػػي أف تنميتيػػػا لػػػدييـ يعمػػػؿ عمػػػي تنشػػػيط مسػػػتكم أدائيػػػـ كتحقيػػػؽ
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 277 -

أثر استخدام نموذج الندا البنائى ...

عدد سبتمبر-ج0202 )98( -0م

األىداؼ التربكيػة الالزمػة حيػث انيػا تزيػد مػف انخػراط المػتعمـ فػي عمميػة الػتعمـ كمػا تزيػد مػف
مثابرتو عمي المكاقؼ التعميمية المختمفة  ،األمر الػذم يجعمػو يسػتمر فػي بػذؿ الجيػد مػف أجػؿ
تحقيؽ ىدفو( .ممدكح الكنانى ) 66: 2..5،
مف خالؿ ذلؾ ترم الباحثة أف الدافعية لإلنجاز ىي مػف القػكم الدافعػة لتحسػيف جػكدة الػتعمـ ،
كذلؾ لما ليا مف اثر في تحقيؽ األىداؼ التعميمية كنتاجاتيا المختمفة0

ثالجأً :كيف ميلً تينية الذافعية لإلجناص لذي املتعلنني :
إف بإمكاف كثير مف معممينا شػحذ ىمػـ طمبػتيـ  ،كاشػباع رغبػاتيـ كحاجػاتيـ باسػتخداـ
طػػرؽ تػػدريس متنكعػػة  ،تخاطػػب حاجػػات الطػػالب العقميػػة كالنفسػػية كاالجتماعيػػة كالركحيػػة ،
كتنميػػة الدافعيػػة الداخميػػة التػػي تنبػػع مػػف داخػػؿ الفػػرد فتحػػرؾ لديػػو الرغبػػة فػػي اإلنجػػاز كالتقػػدـ
كالتعمـ  ،كمف ثـ تتحرؾ األنشطة الخارجية التي يقكـ بيا الفرد نحك تحقيؽ األىػداؼ المرجػكة0
(ميدم إبراىيـ (228 : 2.2. ،
كتتكقؼ زيادة الدافعية لإلنجاز عمي أربعة عكامؿ يمكف إيجازىا فيما يمي :
 -2المعمػػـ  :حيػػث يجػػب أف يكػػكف قػػاد ارن عمػػي االسػػتمرار فػػي أداء الكاجبػػات كالتكميفػػات ذات

الصػػمة بمجػػاؿ دراسػػتو ميمػػا كانػػت العقبػػات التػػي تكاجيػػو  ،كمػػا يجػػب أف يكػػكف مػػتحمالن
لمسئكلية التعمـ 0

 -2المػػتعمـ  :حيػػث يجػػب أف يكػػكف قػػاد ارن عمػػي االسػػتمرار فػػي أداء الكاجبػػات كالتكميفػػات ذات

الصػػمة بمجػػاؿ دراسػػتو ميمػػا كانػػت العقبػػات التػػي تكاجيػػو  ،كمػػا يجػػب أف يكػػكف مػػتحمالن

لمسئكلية المتعمـ

 -3البيئات التعميمية  :حيث يجب أف تتسـ البيئة التعميمية بالنظاـ كالكاقعيػة كأف تكػكف مرنػة
كمستجيبة الحتياجات المتعمميف الحقيقية 0
 -4المعالجػػات التعميميػػة  :حيػػث يفضػػؿ اخيػػار االسػػتراتيجيات كالمػػداخؿ كاألسػػاليب التعميميػػة
التػػػي تبعػػػث فػػػي نفػػػكس المتعممػػػيف الرغبػػػة فػػػي الػػػتعمـ كتأخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار ميػػػكليـ
كاىتماماتيـ كالعمؿ عمػي ادمػاجيـ المكقػؼ التعميمػي كمػف ىػذه المعالجػات الػتعمـ البنػائي
كالػػذم يؤكػػد عمػػي أف المػػتعمـ يبنػػي المعرفػػة بنفسػػو بػػدالن مػػف نقميػػا لػػو بكاسػػطة المعمػػـ 0

() Kruger , 2006 : 176
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كعميو ترم الباحثة أف الدافعية لإلنجاز تصبح ىدفان تربكيان فػي حػد ذاتيػا  ،ككسػيمة يمكػف

اسػػتخداميا فػػي سػػبيؿ إنجػػازات تعميميػػة معينػػة عمػػي نحػػك فعػػاؿ  ،فاسػػتثارة دافعيػػة المتعممػػيف
كتكجيييا كتكليد اىتمامات معينػة  ،تجعميػـ يقبمػكف عمػي ممارسػة نشػاطات معرفيػة ككجدانيػة
كحركية 0
كمف الممارسات التعميمية التي يجب أف يقكـ بيػا المعمػـ لضػماف تنميػة الدافعيػة لإلنجػاز
لدم طالبو ما يمي :
-

التغذية الراجعة  :حيث أف تكفير التغذية الراجعة يزيد مف تكقعات اإلنجاز لدييـ

-

تمكيف الطالب مف صياغة أىدافيـ كالعمؿ عمي تحقيقيا

-

اسػتثارة حاجػػات الطػػالب لإلنجػاز كالنجػػاح حيػػث أف الحاجػػات لإلنجػاز متػكافرة لػػدم جميػػع
المتعامميف كلكف بمستكيات متباينة( Petri & Govern , 2004 : 54 )0

سابعاً:أبعاد دافعية اإلجناص :
مف الجدير بالذكر أف الدافعية لإلنجاز ليا أبعاد متنكعة كمف ىذه االبعاد ما يمي :
الشػػػعكر بالمسػػػئكلية  ،المثػػػابرة  ،السػػػعي نحػػػك التفػػػكؽ  ،مسػػػتكم الطمػػػكح  ،التخطػػػيط
لممستقبؿ  ،الشعكر بأىمية الزمف  ،االستمتاع بػتعمـ المػادة( .عػادؿ سػرايا  (28 : 2.23 ،ك
)دعاء دركيش (248 : 2.25 ،
كذكػػر مصػػطفى الخػػكلي ( : ) 2.9 : 2..2أف ىنػػاؾ أربعػػة أبعػػاد أك مككنػػات لػػدافع
اإلنجاز كىي :
البعد الشخصي  :كيتمثؿ في الطمكح كالتحمؿ كالمثابرة
البعد االجتماعي  :كيتمثؿ في التنافس مع االخريف كالتفكؽ عمييـ
ُبعد السرعة كالتنظيـ  :كيتمثؿ في ميارة تنظيـ كسرعة أدائيا
ُبعد المستكم  :كيتمثؿ في حرص الفرد عمي الكصكؿ إلي المسػتكم الجيػد أك الممتػاز فػي أداء
األعماؿ المختمفة

كذكر عبداهلل الشمبي ( )293 : 2.24أبعاد الدافعية لإلنجاز كالتالى :
-

االستقاللية
الرغبة في النجاح كالتفكؽ

 التحدم -الشعكر بالمسئكلية
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حب االستطالع
كمػػػا ذكػػػر حنفػػػى محمػػػد ،محمػػػد عبػػػد الشػػػافي ( )23. – 229 : 2.27أف معظػػػـ

الدراسات تتفػؽ عمػي أف دافعيػة اإلنجػاز تتضػمف ابعػاد رئيسػية يمكػف االسػتفادة منيػا فػي بنػاء
المقاييس كىي :
-

مستكم الطمكح

 -االبتكارية

-

الرضا عف الذات

 -االستمتاع بالتعمـ

-

المثابرة

 -الثقة بالنفس

في حيف صنؼ أشرؼ أبك حميمة) (22:2008دافعية اإلنجاز إلي بعديف أساسييف ىما :
 -2دافعية داخمية كتشتمؿ (المثابرة – التكجو نحك العمؿ – الطمكح – االستغالؿ)
 -2دافعيػػة اإلنجػػاز الخارجيػػة كتشػػتمؿ (الخػػكؼ مػػف الفشػػػؿ – التقػػػبؿ االجتماعػػػي – الكعػػػي
بالزمف كالمػنافسة)
كحددت الباحثة أبعاد دافعية اإلنجاز في البحث الحالي عمي أغمب االبعاد السابقة كىي :
 -2المثػػابرة  :كىػػي أداء الطالػػب الميػػاـ المطمكبػػة منػػو فػػي مػػادة العمػػكـ بمسػػتكم مرتفػػع مػػف
االىتمػػاـ أك الحمػػاس كعػػدـ تركيػػا قبػػؿ االنتيػػاء منيػػا ميمػػا كانػػت طكيمػػة  ،أك صػػعبة ،
كبذؿ المزيد مف الجيد ال نجازىا كالتغمب عمي الصعاب تعترضو دكف ممػؿ أك تشػجيع مػف
أحد لمكصكؿ إلي مستكيات مرتفعة مف األداء
 -2الرغبة في النجاح كالتفكؽ  :رغبة الطالب في تحقيؽ النجػاح كالتفػكؽ كالمسػتكم المتميػز
عف االخريف في أداءاتو
 -3االستمتاع بتعمـ العمكـ  :شعكر الطالب باالرتيػاح أك السػعادة أك المتعػة عنػد القيػاـ بػأداء
أعماؿ متعمقة بمادة العمكـ  ،كاستمتاعو بتعمـ كؿ ما ىك جديد في العمكـ 0
 -4الطمػػكح  :مسػػتكم التقػػدـ كالنجػػاح الػػذم يػػكد الطالػػب بمكغػػو فػػي مجػػاؿ العمػػكـ كيأمػػؿ مػػف
خاللو تحقيؽ أىدافو في ضكء خطكات محددة يتـ فييا تكظيؼ قدراتو كمياراتو الحياتية
-5االستقاللية كاالعتمػاد بػالنفس( فطكمػة أحمػد  )4. : 2.22 ،ك ( ناىػد خالػد  ،منػاؿ
فكزم )24 : 2.29 ،
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خامظاً :تينية دافعية اإلجناص وتذسيع العلوو :
تمعػػب دافعيػػة اإلنجػػاز دك ارن ميم ػان فػػي رفػػع مسػػتكم أداء الطػػالب كانتػػاجيتيـ فػػي مختمػػؼ

األنشػػطة التػػي يقػػكـ بيػػا الطالػػب خػػالؿ عمميتػػي تعمػػيـ كتعمػػـ العمػػكـ ،كتتمثػػؿ أىميػػة الدافعيػػة
لإلنجاز في العمكـ فيما يمي:
 -2الدافعية لإلنجاز تحاكؿ اف تساعد في فيـ سمكؾ االنساف كالمجيكد الذم يمػر بػو الطالػب
فػػي األنشػػطة المختمفػػة  ،كتنمػػي الدافعيػػة لإلنجػػاز البنػػاء العممػػي لممفػػاىيـ المكجػػكدة فػػي
العمكـ0

()Koksal , 2012 : 34

 -2تكمف أىمية تنمية الدافعية لإلنجاز لػدم المتعممػيف فػي تػدريس العمػكـ فيمػا تقػكـ بػو مػف
كظائؼ منيا:
-

تزيد مف انخراط المتعمـ في عممية التعمـ

-

تزيد مف مثابرتو في المكاقؼ التعميمية المختمفة  ،األمر الػذم يجعمػو يسػتمر فػي بػذؿ
الجيد مف أجؿ تحقيؽ ىدفو( 0شفيؽ عالكنو )2.4 : 2..4 ،

 -3تزيػد الدافعيػة مػػف الطاقػة كالجيػػكد المبذكلػة لتحقيػؽ ىػػذه األىػداؼ  ،فيػػي تحػدد فيمػػا أذا
كاف التمميذ يتػابع ميمػة معينػة بتشػكؽ كحمػاس  ،كيثػابر بػو القيػاـ بسػمكؾ مػا حتػي يػتـ
إنجازه0

()Sevince, 2011:223

كمػػف األسػػاليب التػػي يمكػػف أف يسػػتخدميا معممػػكف مػػادة العمػػكـ إل ثػػارة دافعيػػة طالبيػػـ مػػا
يمي :
أ -خمؽ عالقة إيجابية قكية معيـ  ،كاتاحة فرص العمؿ في مجمكعات تمتقي فييا األفكار
ب -اسػػػتخداـ أسػػػمكب حػػػؿ المشػػػكالت  ،كتنميػػػة اليكايػػػات  ،كتشػػػجيعيـ عمػػػي االشػػػتراؾ فػػػي
المجمكعات المختمفة في المدرسة مثؿ جماعة الرياضة كجماعة أصدقاء البيئة كغيرىا مػف
الجماعات التي يقكم بيا االنتماء  ،كينمي بيا تحقيؽ الذات كالتقدير
ج -يسػػتطيع المعمػػػـ أف يسػػػتخدـ مجمكعػػػة مػػػف الميػػػارات التدريسػػػية مثػػػؿ التييئػػػة الذىنيػػػة ،
كالعصػػػؼ الػػػذىني  ،كاسػػػتخداـ االيمػػػاءات كالتعبيػػػرات المفظيػػػة كغيػػػر المفظيػػػة  ،كالكسػػػائؿ
التعميمية المختمفة بحيث يؤدم ذلؾ إلي التقميؿ مف نسبة الممؿ لدم الطمبػة كزيػادة اقبػاليـ
عمي التعمـ( .ميدم إبراىيـ )227 : 2.2. ،
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كترم الباحثة أنو مف الطرؽ المؤدية إلي زيػادة تنميػة دافعيػة اإلنجػاز لػدم المتعممػيف
في مادة العمكـ ىي تنمية نشاط القكة لدييـ كاالستعانة بآرائيـ اذا احتػاج األمػر ذلػؾ  ،كتجنػب
اسػػتخداـ الػػدرجات فػػي التيديػػد كالتخكيػػؼ كاالشػػادة باإلنجػػازات المتميػػزة كالبعػػد عػػف السػػخرية
منيـ 0
كىنػػاؾ بعػػض الدراسػػات التػػى أثبتػػت فاعميػػة طػػرؽ كاسػػتراتيجيات مختمفػػة فػػى تنميػػة
الدافعية لإلنجاز منيا:
دراسة (عصاـ محمد  ) 2.2. ،كالتي تكصمت إلي فاعمية اسػتخداـ تكنكلكجيػا الكاقػع
المعزز لعالج صػعكبات تعمػـ الكيميػاء كتنميػة الدافعيػة لإلنجػاز لػدم طػالب المرحمػة الثانكيػة ،
كما أسفرت نتائج دراسة
( عبد الرازؽ سكيمـ  ) 2.27 ،إلي أف استخداـ استراتيجية مػا كراء المعرفػة (Kwl
) plusأدم إلي تنمية الدافع لإلنجاز لدم الطالب في الصؼ األكؿ المتكسط بالمممكة العربيػة
السعكدية  ،كتكصمت دراسة (ىبة فؤاد  ) 2.28 ،إلػي مػدم فاعميػة برنػامج تػدريب قػائـ عمػي
استقاللية المتعمـ في تنمية دافعيػة اإلنجػاز لػدم الطػالب المعممػيف بشػعبة عمػكـ بكميػة التربيػة
كأثر ذلؾ عمي أدائيـ التدريسي  ،كذلؾ تكصمت دراسة (أماني المكجي  ) 2.28 ،إلػي فاعميػة
برنامج مقترح في العمكـ قائـ عمي التعمـ اإليجابي كالتعمـ التكصيمي كاستخداـ الخػرائط الذىنيػة
فػػػػي تنميػػػػة الدافعيػػػػة لإلنجػػػػاز لػػػػدم تالميػػػػذ الصػػػػؼ األكؿ االعػػػػدادم  ،دراسػػػػة (عبػػػػدالرازؽ
عيادة )2.29،ىدفت الدراسة إلي معرفػة أثػر اسػتخداـ الكسػائط المتعػددة فػى تحصػيؿ طالبػات
الصؼ الرابع العممى كدافعية االنجػاز فػى مػادة الفيزيػاء كقػد أظيػرت النتػائج كجػكد فػركؽ ذات
داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة ( ) .0.5كلصػػػالح طالبػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػى
التحصيؿ كالدافعية لإلنجاز0
كبالنظر لمدراسات السابقة التي تـ عرضيا تالحظ الباحثة ما يمي:
-

تنكعػػت أغػراض الدراسػػات السػػابقة فبعضػػيا ىػػدؼ السػػتخداـ اسػػتراتيجيات متنكعػػو لتنميػػة
دافعية اإلنجاز منيا استراتيجية الكسائط المتعددة أك اسػتخداـ تكنكلكجيػا الكاقػع المعػزز ،
أك دراسػػة فاعميػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية مػػا كراء المعرفػػة ( )Kwl plusلتنميػػة داعيػػة
االنجاز 0
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-

جميع الدراسات أكدت عمي أىمية تنمية دافعية االنجاز كتنمية أبعادىا لدل الطالب 0

-

تنكعػػت المراحػػؿ التعميميػػة التػػى أجريػػت فييػػا ىػػذه الدراسػػات بدايػػة مػػف المرحمػػة االبتدائيػػة
كحتى المرحمة الجامعية ،كلـ ييتـ الػبعض بالمرحمػة االعداديػة لػذا ركػزت الدراسػة الحاليػة
عمي المرحمة االعدادية0

-

استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة فى التعرؼ عمي أبعاد دافعيػة االنجػاز كاالسترشػاد
باألدكات المستخدمة لتصميـ مقياس دافعية االنجاز 0

-

كيمكف مالحظة أف نتائج الدراسات السابقة عف تنمية دافعية االنجاز لدل طػالب المرحمػة
االعداديػػة كانعكاسػػو عمػػي سػػمككيـ التعميمػػى  ،قػػد أشػػارت إلػػي كجػػكد قصػػكر لػػدل طػػالب
الصؼ الثاني اإلعدادم فى دافعية االنجاز0

خطوات الذساطة وإجشاءاتها:
لإلجابة عف أسئمة الدراسة الحالية كالتحقؽ مف صحة فركضيا سكؼ تتبع الباحثة
اإلجراءات التالية:
أكالن :اإلطالع عمى األدبيات النظرية كالبحكث السابقة التى تناكلت نمكذج الندا كعادات العقؿ
ككذلؾ الدافعية لإلنجاز

ثانيا  :تـ إعداد دليؿ المعمـ لإلرشاد لتدريس كحدة (الغالؼ الجكل كحمايو كككب األرض)
باستخداـ نمكذج الندا  ،كالمقررة عمي تالميذ الصؼ الثانى االعدادل في مادة العمكـ
في الفصؿ الدراسي األكؿ0
ثالثان :إعداد أدكات الدراسة كالتأكد مف صالحيتيا لمتطبيؽ كتمثمت فى :
أ -إختبار عادات العقؿ0

ب -مقياس الدافعية لإلنجاز0
رابعان :إجراءات خاصة بالمعالجة التجريبية لكحدة الدراسة كتشمؿ:
 -اختيار عينة الدراسة 0

 -تطبيؽ أداتى الدراسة قبميان عمى عينة الدراسة 0

 -تدريس الكحدة لعينة الدراسة 0

 تطبيؽ أداتى الدراسة بعديان عمى العينة كرصد الدرجات 0)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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 المعالجة اإلحصائية لمبيانات 0 التكصؿ إلى النتائج كتفسيرىا 0 -تقديـ التكصيات كالمقترحات فى ضكء نتائج الدراسة 0

أدوات الذساطة وإجشاءاتها
أوالً :إعذاد دليل املعله
لقد مرت عممية إعداد دليؿ المعمـ بالخطكات التالية:
أكالن :إعداد دليؿ المعمـ كفقان لنمكذج الندا :

تـ إعداد دليؿ المعمـ إلرشاده لتدريس كحدة (الغالؼ الجكل كحمايو كككب األرض)

باستخداـ نمكذج الندا  ،كلقد مرت عممية إعداد ىذا الدليؿ بعدة خطكات كىى:

 - 1بياء دليل املعله:
كذلؾ مف خالؿ:
أ -اإلطالع عمى بعض األدبيات:
تـ اإلطالع عمى بعض أدبيات المجاؿ التى اىتمت بإعداد أدلة لممعمـ بغرض االستفادة منيا
فى إعداد ىذا الدليؿ0
ب -تحديد الكحدة الدراسية:
تـ إختيار كحدة (الغالؼ الجكل كحمايو كككب األرض) مف كتاب العمكـ المقرر عمى
تالميذ الصؼ الثانى اإلعدادل فى الفصؿ الدراسى األكؿ كمحتكل يمكف مف خاللو التعرؼ
عمى مدل تحقيؽ اليدؼ العاـ مف ىذا البحث  ،كقد تـ اختيار ىذه الكحدة لمبررات عديدة
أىميا ما يمى:
 محتكل كحدة (الغالؼ الجكل كحماية كككب االرض ) يتضمف بعض القضايا الميمة
كمنيا (التعرؼ عمي طبقات الغالؼ الجكل – ظاىرة االحتباس الحرارل كاالحترار
العالمى -التعرؼ عمي التأثيرات الضارة لممكثات طبقة االكزكف-مشكمة تأكؿ طبقة
األكزكف)0
 تساعد التالميذ عمى االستفادة مف الكحدة فى حياتيـ العامة0
 تعتبر ىذه الكحدة مجاال خصبا لتنمية عادات العقؿ كدافعية اإلنجاز لدل التالميذ0
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 تحتكل عمى مكضكعات يحتاج إلييا التالميذ فى مكاصمة دراستيـ المستقبمية0
ج -تحديد اليدؼ مف الدليؿ:
تـ إعداد ىذا الدليؿ بيدؼ مساعدة معمـ العمكـ فى تدريس كحدة (الغالؼ الجكل كحمايو
كككب األرض) بإستخداـ نمكذج الندا البنائى لتالميذ الصؼ الثانى اإلعدادم مف أجؿ ىدؼ
يسعى إليو البحث الحالى يتمثؿ فى تنمية عادات العقؿ كدافعية االنجاز فى مادة العمكـ
بالنسبة لتالميذ الصؼ الثانى اإلعدادل0
د -جدكؿ زمنى لمكضكعات الكحدة:
تـ عرض الخطة الزمنية المعتمدة لتدريس كحدة (الغالؼ الجكل كحمايو كككب األرض) فى
مقدمة الدليؿ لالسترشاد بيا أثناء التدريس ،كتـ االلتزاـ بالمخطط الزمنى المقرر0
ىػ -األىداؼ العامة لمكحدة:
مف خالؿ فحص محتكل الكحدة المختارة ،كفى ضكء أىداؼ تدريس مادة العمكـ فى المرحمة
اإلعدادية  ،تـ عرض األىداؼ العامة لمكحدة فى مقدمة الدليؿ ،كراعت الباحثة تنكع ىذه
األىداؼ لتغطى الجكانب المعرفية كالكجدانية كالميارية0
ز -نبذة عف نمكذج الندا البنائي:
تـ إعطاء نبذة عف نمكذج الندا البنائى مف حيث مراحمو المختمفة( :االكتشاؼ المكجو –
الشرح كالتكضيح – المزكاجة بينيما – تدحرج كرة الثمج) كتـ تكضيح كؿ مرحمة مف تمؾ
المراحؿ عمى حدة كاليدؼ منيا0
ح -التخطيط لتدريس كؿ درس مف دركس الكحدة:
تـ تقديـ كؿ درس مف دركس الكحدة التي تـ اعدادىا كفقان لنمكذج الندا البنائى مكضح بو
مراحمو المختمفة كتكضيح دكر كؿ مف المعمـ كالتمميذ فى كؿ مرحمة مف تمؾ المراحؿ0

 -2ضبط الدليؿ:
تـ عرض الدليؿ عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف إلبداء آرائيـ حكؿ:
 مدل كضكح صياغة األىداؼ العممية كارتباطيا بمفاىيـ الدرس0 مدل صحة المادة العممية المتضمنة فى الدليؿ0 -مدل إرتباط األسئمة باألىداؼ التعميمية0
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 مدل تطابؽ عرض الدرس مع نمكذج الندا البنائى0 إضافة ما يركنو مناسبان مف مقترحات خاصة بالدليؿ أك أل تعديالت أك أل مالحظاتأخرل0

كفى ضكء ما أقترحو المحكمكف مف تعديالت أك إضافات تـ تعديؿ الدليؿ بناءان عمييا

كاعداده فى صكرتو النيائية* 0

ثاىياً :إعذاد أدوات الذساطة
أ  -اختباس عادات العقل
إقتضت طبيعة الدراسة الحالية إعداد كاستخداـ اختبار عادات العقؿ كلقد مرت عممية
إعداد االختبار بالخطكات التالية:
 -2تحديد اليدؼ مف االختبار :إستيدؼ االختبار الحالى تحديد مدل امتالؾ طالب الصؼ
الثاني االعدادل لعادات العقؿ0
 -2تحديد أبعاد االختبار :فى ضكء االطالع عمى بعض الدراسات السابقة التى اىتمت بقياس
عادات العقؿ مثؿ دراسة (مرفت صالح )2.29،كدراسة (آماؿ أحمد )2999،تـ تحديد
األبعاد التالية:
كفيما يمي كصؼ لكؿ عادة مف العادات الست السابقة :
 -2الػتحكـ بػػالتيكر  :قػػدرة تمميػذ الصػػؼ الثػػانى االعػػدادل عمػػى أخػػذ الكقػػت الكػػافي لمتخطػػيط
كتبني األساليب المناسبة لمتعامؿ مع المتطمبات الدراسية كالتعامؿ مع اآلخريف 0
 -2التفكيػػر التبػػادلي  :كيعنػػي قػػدرة تمميػػذ الصػػؼ الثػػانى االعػػدادل عمػػي العمػػؿ كالتفاعػػؿ مػػع
العديػػد مػػف زمالئػػو فػػي مجمكعػػات  ،كتبػػادؿ الح ػكار فيمػػا بيػػنيـ حػػكؿ مػػا يتعمػػؽ بالميػػاـ
كاألعماؿ المكمفيف بيا مف أجؿ إنجازىا 0
 -3التساؤؿ كطرح المشكالت  :قدرة تمميذ الصؼ الثانى االعدادل عمػي طػرح األسػئمة المكلػدة
ذاتيان لزيادة الفيـ كالتأمؿ في المادة المطركحة لدفعيـ إلي البحػث عػف مصػادر أخػرم ذات

عالقة0

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 277 -

أثر استخدام نموذج الندا البنائى ...

عدد سبتمبر-ج0202 )98( -0م

 -4تطبيػػؽ المعػػارؼ الماضػػية  :قػػدرة تممي ػذ الصػػؼ الثػػانى االعػػدادل عمػػي تطبيػػؽ المعػػارؼ
الماضػػية عمػػي أكضػػاع جديػػدة لمػػتمكف مػػف اسػػتخداـ المعػػارؼ كالميػػارات فػػي التعامػػؿ مػػع
المكاقؼ الجديدة في الحياة بكؿ ثقة 0
 -5التصكر كاالبتكار كالتجديد  :كتعنػى قػدرة تمميػذ الصػؼ الثػانى االعػدادل عمػي النظػرة غيػر
التقميدية لمتعامؿ مع المشكالت كاألحداث0
 -6الحرص عمي الدقػة :كتعنػي قػدرة تمميػذ الصػؼ الثػانى االعػدادل عمػي أخػذ كقػت كػاؼ فػي
تفحص األمكر كايصاؿ العمؿ إلى درجة الكماؿ عف طريؽ العمؿ المتكاصػؿ لمحصػكؿ عمػى
أفضؿ أداء ممكف0
 -3صياغة مفردات االختبار :تمت صػياغة مفػردات االختبػار فػى صػكرة مكاقػؼ ،يتضػمف كػؿ
منيػا أربعػػة خيػػارات كإجابػػات تدرجػػة لممكقػػؼ تعبػر عمػػا يقػػكـ الطالػػب بأدائػػو بالفعػػؿ ،كمػػا
ركعى في تمؾ المكاقؼ:
 قياسيا لمعادة التى تندرج تحتيا0 تجنب احتكاء المكقؼ عمي أكثر مف معنى قد يشتت تركيز الطالب0 التنكع في المكاقؼ ،فمنيا ما يتعمؽ بأمكر عممية تػرتبط بحيػاة الطالػب العمميػة،كمنيا ما يتعمؽ بأمكر عممية ترتبط بالكحدة0
-4كضع تعميمات االختبار :بعد صياغة المفردات تـ كضػع تعميمػات االختبػار التػى تيػدؼ إلػى
شرح فكرة اإلجابة عف االختبار فى أبسط صكرة ممكنة0
 -5تقػدير درجػػات االختبػار :تػػـ تقػدير درجػػات االختبػػار فقػد تػػـ إعطػاء البػػديؿ الػذل يعبػػر عػػف
أكثر معدؿ المتالؾ الطالب لمعادة العقمية ( ،)4كالبديؿ الذل يعبر عف انخفاض العػادة لديػو
( ،)3كالذل يميو في المستكل ( ،)2كأخر معدؿ في امتالؾ العادة العقميػة أك عػدـ امتالكيػا
لدل الفرد(0 )2
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-6إعػػداد كرقػػة إجابػػة اإلختبػػار:تضػػمف االختبػػار كرقػػة لإلجابػػة تشػػمؿ البيانػػات الخاصػػة بكػػؿ
طالب كجدكؿ يحدد الطالب فيو اإلجابة التى إختارىا بكضػػع عالمػة ( )أسػفؿ الخانػة التػى
تعبر عف تمؾ اإلجابة كىذه الخانات ىى البدائؿ األربع (أ) ( ،ب) ( ،ج) ( ،د)0
مرك ارن بالخطكات السابقة يككف قد تـ إعداد االختبار فى صكرتو األكلية كفؽ األسس الخاصة
بصياغة المكاقؼ العممية التى تحكل مثيرات تتطمب إستجابات إنفعالية فكرية ليا كتككف

اإلختبار فى صكرتو األكلية مف ( )25مفردة0
 -7التجريب االستطالعي لالختبار :تـ تطبيؽ االختبار بصكرتو األكلية عمى عينة
إستطالعية بمف عددىا ( )5.مف طالب الثانى االعدادل كقد تـ إختيارىـ مف خارج عينة
الدراسة كذلؾ بيدؼ تحديد ما يمى:
أ -زمف اإلختبار :تـ حساب الزمف الػالزـ لإلجابػة عمػى مفػردات اإلختبػار مػف خػالؿ المعادلػة
التالية:
ز =2ز*2ـ / 2ـ2

(فؤاد البيى )654: 2979،

حيث ز : 2الزمف المناسب

ز :2الزمف التجريبى

ـ :2المتكسط المرتقب لإلختبار

ـ :2المتكسط التجريبى لمدرجات

كمف خالؿ المعادلة السابقة نجد أف ز 35=71/50*50= 2دقيقػة ،كقػد تػـ اإللتػزاـ بيػذا
الزمف عند تطبيؽ اإلختبار0
ب-صدؽ االختبار:
 الصدؽ الظاىرل:نظ ارن ألف اليدؼ مف االختبار ىك قياس مدل امتالؾ طالب الصؼ الثانى اإلعدادم

لميارات عادات العقؿ فقد تـ الحرص أف تحقؽ الصكرة الظاىرية لالختبار ىذا اليدؼ مف
حيث كضػػػكح التعميمات كمناسبة العبارات كحسف صياغتيا ،كقد تبيف ىذا أثناء تطبيؽ
االختبار عمى ا لعينة االستطالعية ،فقد أبدل الطالب فيميـ لو ككضكح التعميمات الكاردة
بو0

ممحق( )3ورقة اجابة اختبار عادات العقل
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 صػدؽ المحتكل:تبيف صدؽ المحتػكل مػف خػالؿ عػرض االختبػار فػى صػكرتو األكليػة عمػى مجمكعػة
مف األساتذة المحكمػيف بكميػات التربيػة فػى المنػاىج كطػرؽ تػدريس العمػكـ ككػذلؾ عمػـ الػنفس
كذلؾ لمتعرؼ عمى آرائيـ كالعمؿ بتكصياتيـ كتعديالتيـ كاضافاتيـ فيما يتعمؽ بمػدل:
أ-

تمثيؿ المفردات لألبعاد كانتماء كؿ مفردة لمبعد الذل يقيسو0

ب -مالءمة كؿ مفردة لمستكل طالب الصؼ الثانى االعدادل0
ج -مناسبة البدائؿ المطركحة كراء كؿ مفردة مف مفردات االختبار0
د -سالمة العبارات المطركحة فى االختبار0
ىػ-كضكح تعميمات المقياس0
كاتفؽ أغمبيـ عمى مناسبة تمؾ المفردات التى تـ كضعيا فى المقياس بحد أدنى
 :83كىى نسبة مقبكلة
 –2الصدؽ االتساؽ الداخمي -:
أف االتساؽ الداخمي يقصد بو مدل ارتباط درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية كما
بالجدكؿ التالي0
جــــدٔل ( )7
االتطاق انداخه ٙنعثـــاراخ اختثار عاداخ انعمم
انتفكٛر انتثادنٙ

يٓارج انتذكى تانتٕٓر

انتطاؤل ٔطرح انًشكالخ

انًفرداخ

يعايم االرتثاط

انًفرداخ

يعايم االرتثاط

انًفرداخ

يعايم االرتثاط

7
7
3
7
7

**78277
**78777
**78777
**78737
**78772

7
2
7
7
77

**78777
**78222
**78777
**78227
**78777

77
77
73
77

**78777
**78733
**87777
**78777

تطثٛك انًعارف انًاضٛح

انتصٕر ٔاالتتكار ٔانتجدٚد

انذرص عه ٙاندلح

انًفرداخ

يعايم االرتثاط

انًفرداخ

يعايم االرتثاط

انًفرداخ

يعايم االرتثاط

77
77
72
77

**78777
**78772
**78772
**78772

77
77
77

**78277
**78773
**78777

77
73
77
77

**78777
**78773
**78777
**78277

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 227 -

عدد سبتمبر-ج0202 )98( -0م

أثر استخدام نموذج الندا البنائى ...
جــــدٔل ( ) 7
االتطاق انداخه ٙاختثار عاداخ انعمم
انثعد

يعايم االرتثاط تاندرجح انكهٛح

يطتٕٖ اندالنح

يٓارج انتذكى تانتٕٓر
انتفكٛر انتثادنٙ
انتطاؤل ٔطرح انًشكالخ
تطثٛك انًعارف انًاضٛح
انتصٕر ٔاالتتكار ٔانتجدٚد
انذرص عه ٙاندلح

**78272
**78777
**78772
**78777
**78777
**78733

7877
7877
7877
7877
7877
7877

يتضح مف الجدكليف السابقيف كجكد عالقة إرتباطية ما بيف متكسطة كقكية دالة عند
مستكل  ،.0.2بيف درجات كؿ عبارة كدرجة البعد التي تنتمي اليو  ،ك بيف درجات كؿ بعد
كالدرجة الكمية الختبار عادات العقؿ ،األمر الذم يشير إلى صدؽ االختبار المستخدـ0
 -2صدؽ المقارنة الطرفية (الصدؽ التمايزم)-:
تـ المقارنػة بػيف طػالب الصػؼ الثػاني االعػدادم ذكم الػدرجات المنخفضػة فػي اختبػار
عادات العقؿ كعمى طالب الصػؼ الثػاني االعػدادم ذكم الػدرجات المرتفعػة فػي اختبػار عػادات
العقؿ 0
ىذه الخطكة تعطينػا مؤشػ ارن لصػدؽ االختبػار  ،حيػث طبػؽ االختبػار عمػي عينػة قكاميػا

( )5.طالبا  ،ثـ تـ مقارنة ( األربػاعي األعمػى( )24فػرد ،ك األربػاعي األدنػى( ) )24إحصػائيان
باسػػتخداـ مقيػػاس ت لداللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات المجمكعػػات المسػػتقمة كيمكػػف كتكضػػيح

ذلؾ في الجدكؿ اآلتي:
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جدٔل ()3
ٕٚضخ لًٛح خ ندالنّ انفرٔق ت ٍٛيتٕضط ٙدرجاخ األرتاع ٙاألعهٗ ٔاألدَٗ
ف ٙاختثار عاداخ انعمم
األرتاع ٙاألعهٗ
انثٛاٌ
يٓارج
انتذكى
تانتٕٓر
انتفكٛر
انتثادنٙ
انتطاؤل
ٔطرح
انًشكالخ
تطثٛك
انًعارف
انًاضٛح
انتصٕر
ٔاالتتكار
ٔانتجدٚد
انذرص
عه ٙاندلح
عاداخ انعمم

األرتاع ٙاألدَٗ

ٌ7

انًتٕضظ

االَذراف
انًعٛار٘

ٌ7

انًتٕضظ

االَذراف
انًعٛار٘

خ

اندالنح
د8ح77

77

7287

78773

77

787

78777

778377

78777

77

7287

78772

77

787

78773

778777

78777

77

7387

78777

77

787

78777

728777

78777

77

7387

78772

77

787

78777

778373

78777

77

7782

78777

77

782

78277

778727

78777

77

7787

78227

77

787

78237

378777

78777

77

7287

78727

77

3787

78777

728777

78777

يتضح مف الجدكؿ السابؽ انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف األربػاعى األعمػى
ك األرباعى األدنى أم بػيف مرتفعػي عػادات العقػؿ كمنخفضػي عػادات العقػؿ  ،ممػا يػدؿ عمػى
قدرة المقياس عمى التمييز بيف األفراد كىك ما ينـ عف تمتع المقياس بالصدؽ0

ج -ثبات اختباس عادات العقل :
 -2طريقة ألفا كركنباخ:
استخدـ الباحثة طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات ،كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات
االختبار  ،حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لالختبار ككؿ 0
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جدٔل ( ) 7
ٕٚضخ يعايالخ أنفا كرَٔثار نالختثار
األتعاد

عدد األفراد

أنفا كرَٔثار

يٓارج انتذكى تانتٕٓر
انتفكٛر انتثادنٙ
انتطاؤل ٔطرح انًشكالخ
تطثٛك انًعارف انًاضٛح
انتصٕر ٔاالتتكار ٔانتجدٚد
انذرص عه ٙاندلح

77
77
77
77
77
77

78277
78777
78777
78777
78232
78727

عاداخ انعمم

77

78227

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ألفا كركنباخ مرتفعة كىذا يدؿ عمى أف اختبار عادات
العقؿ يتمتع بدرجة عالية مف الثبات0
 -2طريقة التجزئة النصفية:
تـ استخداـ درجات العينة (  )5.لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية حيث
احتسبت درجة النصؼ األكؿ (العبارات الفردية لالختبار ،ككذلؾ درجة النصؼ الثاني (الدرجات
الزكجية) مف الدرجات كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرل تعديؿ الطكؿ
باستخداـ معادلة سبيرماف براكف 0
جدٔل ()7
ٕٚضخ يعايالخ االرتثاط تَ ٍٛصف ٙاختثار عاداخ انعمم يعايم انثثاخ تعد انتعدٚم
فمراخ جسء فمراء جسء
انًتغٛراخ
زٔجٙ
فرد٘
يمٛاش
عاداخ
انعمم

73

77

يعايم االرتثاط
لثم انتعدٚم

يعايم االرتثاط
تعد انتعدٚم

أنفا جسء7

78777

78277

78777

أنفا جسء 7يعًم جتًاٌ
78773

78273

يتضح مف جدكؿ ( )5أف معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعديؿ فكؽ
( ).07كىذا يدؿ عمى أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الثبات ،كمعامؿ ثبات جتماف كانت
فكؽ (  ).08كىك معامؿ مرتفع يدؿ عمى ثبات االختبار 0
كعقب اإلنتياء مف إجراءات ضبط اإلختبار أصبح صالحان فى صكرتو النيائية لمتطبيؽ

كقد تككف مف ( )25مفردة مكزعة عمى األبعاد المدركسة

*ممحق( )2اختبار عادات العقل
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ب  -إعذاد مقياغ دافعية اإلجناص:
اقتضت طبيعة الدراسة الحالية إعداد كاستخداـ مقياس دافعية اإل نجاز ،كلقد مرت عممية
إعدادالمقياس بالخطكات التالية:
 -2تحديد اليدؼ مف المقياس :إستيدؼ المقياس الحالى قياس مستكل الدافعية لإلنجاز
لدل طالب الصؼ الثانى االعدادل 0
 -2تحديػػد أبعػػاد المقيػػاس  :فػػى ضػػكء اإلطػػالع عمػػى بعػػض الدراسػػات السػػابقة التػػى اىتمػػت
بقيػاس مسػتكل الدافعيػػة لإلنجػاز مثػػؿ دراسػة عبػػداهلل الزغبػى( )2.22كدراسػػة يحيػى أبػػك
حجكج( )2.25تـ تحديد األبعاد التالية لمقياس الدافعية لإلنجاز:
 المثػػابرة  :كىػػي أداء الطالػػب الميػػاـ المطمكبػػة منػػو فػػي مػػادة العمػػكـ بمسػػتكم مرتفػػع مػػف
االىتمػػاـ أك الحمػػاس كعػػدـ تركيػػا قبػػؿ االنتيػػاء منيػػا ميمػػا كانػػت طكيمػػة  ،أك صػػعبة ،
كبذؿ المزيد مف الجيد ال نجازىا كالتغمب عمي الصعاب تعترضو دكف ممػؿ أك تشػجيع مػف
أحد لمكصكؿ إلي مستكيات مرتفعة مف األداء
 الرغبة في النجاح كالتفكؽ  :رغبة الطالب في تحقيؽ النجػاح كالتفػكؽ كالمسػتكم المتميػز
عف االخريف في أداءاتو
 االستمتاع بتعمـ العمكـ  :شعكر الطالب باالرتيػاح أك السػعادة أك المتعػة عنػد القيػاـ بػأداء
أعماؿ متعمقة بمادة العمكـ  ،كاستمتاعو بتعمـ كؿ ما ىك جديد في العمكـ 0
 الطمػػكح  :مسػػتكم التقػػدـ كالنجػػاح الػػذم يػػكد الطالػػب بمكغػػو فػػي مجػػاؿ العمػػكـ كيأمػػؿ مػػف
خاللو تحقيؽ أىدافو في ضكء خطكات محددة يتـ فييا تكظيؼ قدراتو كمياراتو الحياتية
 االستقاللية كاالعتماد بالنفس
 -3صياغة مفردات المقياس :تمت صياغة مفردات المقياس عمي متدرج ثالثى (دائما –
أحيانا – نادرا)
 -4كضع تعميمات المقياس :بعد صياغة المفردات تـ كضػع تعميمػات المقيػاس التػى تيػدؼ
إلى شرح فكرة اإلجابة عف المقياس فى أبسط صكرة ممكنة0
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 -5تقػػدير درجػػات المقيػػاس :تػػـ تقػػدير درجػػات المقيػػاس بحيػػث يحصػػؿ الطالػػب عمػػي ثػػالث
درجات لإلستجابة دائمػا  ،كدرجتػيف لالسػتجابة أحيانػا ،كدرجػة لالسػتجابة نػاد ار بالنسػبة
لمعبارات االيجابية  ،كالعكس بالنسبة لمعبارات السمبية0
 -6إعداد كرقة إجابة المقياس:تضمف المقياس كرقة لإلجابة تشمؿ البيانات الخاصػة بكػؿ
طالب كجدكؿ مقسـ إلى ثالث خانات يحدد الطالب اإلجابػة التػى اختارىػا بكضػػػع عالمػة
( )أسػفؿ الخانػػة التػى تعبػػر عػف إجابتػػو مػرك ارن بػػالخطكات السػابقة يكػػكف قػد تػػـ إعػػداد
المقياس فى صكرتو األكلية كتككف المقياس فى صكرتو األكلية مف ( )5.مفردة0

 - 7التجريب اإلستطالعى لممقياس :تـ تطبيؽ المقياس بصكرتو األكلية نفس العينة
اإلستطالعية  ،كذلؾ بيدؼ تحديد ما يمى:

أ  -صمً املقياغ :

تـ حساب الػزمف الػالزـ لإلجابػة عمػى مفػردات المقيػاس مػف خػالؿ

المعادلػػة السػػابقة نجػػد أف ز30 = 126/75*50= 2دقيقػػة ،كقػػد تػػـ اإللت ػزاـ بيػػذا
الزمف عند تطبيؽ المقياس0

ب  -صذق املقياغ:
 الصدؽ الظاىرل:نظ ارن ألف اليدؼ مف المقياس ىك قياس مستكل الدافعية لإلنجاز لدل طالب الصؼ

الثانى اإلعدادم الحرص عمى أف تحقؽ الصكرة الظاىرية لممقياس ىذا اليدؼ مف حيث
كضػػػكح التعميمات كمناسبة العبارات كحسف صياغتيا ،كقد تبيف ىذا أثناء تطبيؽ المقياس
عمى العينة االستطالعية ،فقد أبدل الطالب فيميـ لو ككضكح التعميمات الكاردة بو0
 صػدؽ المحتكل:تبيف صدؽ المحتكل مف خالؿ عرض المقياس فى صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف
األساتذة المحكميف بكميات التربية فى المناىج كطرؽ تدريس العمكـ ،كطمب منيـ إبداء الرأل
حكؿ مدل مناسبة عبارات المقياس لألبعاد التى يقيسيا ،كاتفؽ أغمبيـ عمى مناسبة تمؾ
العبارات التى تـ كضعيا فى المقياس بحد أدنى  :72كىى نسبة مقبكلة 0

ممحق( )5ورقة اجابة مقياس الدافعية لإلنجاز
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– صدؽ االتساؽ الداخمي -:
أف االتساؽ الداخمي يقصد بو مدل ارتباط درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية كما بالجدكؿ
التالي0
جــــدٔل ( ) 7
االتطاق انداخه ٙنعثـــاراخ يمٛاش اندافعٛح نالَجاز
دة االضتطالع

انرغثح ف ٙانُجاح
ٔانتفٕق

االنتساو ٔتذًم
انًطؤنٛح

االضتًتاع
تتعهى انعهٕو

االضتمالنٛح ٔاالعتًاد عهٙ
انُفص

يفردج

االرتثاط

يفردج

االرتثاط

يفردج

االرتثاط

يفردج

االرتثاط

يفردج

االرتثاط

7
7
3
7
7
7
2
7
7
77

**78777
**78772
**78773
**78777
**78222
**78737
**78732
**78777
**78732
**78727

77
77
73
77
77
77
72
77
77
77

**78777
**78772
**78777
**78773
**78777
**78777
**78777
**78777
**78777
**78777

77
77
73
77
77
77
72
77
77
37
37

**78777
**78777
**78727
**78777
**7877
**78777
**78773
**78727
**78777
**78777
**78777

37
33
37
37
37
32
37
37
77

**78777
**78777
**78777
**78773
**78777
**78777
**78737
**78777
**78727

77
77
73
77
77
77
72
77
77
77

**78777
**78773
**78777
**78777
**78777
**78727
**78777
**78777
**78772
**78772

جــــدٔل ( ) 2
االتطاق انداخه ٙألتعاد يمٛاش اندافعٛح نالَجاز
انثعد

يعايم االرتثاط تاندرجح انكهٛح

يطتٕٖ
اندالنح

دة االضتطالع
انرغثح ف ٙانُجاح ٔانتفٕق
االنتساو ٔتذًم انًطؤنٛح

**78777
**78777
**78777

7877
7877
7877

االضتًتاع تتعهى انعهٕو

**78772

7877

االضتمالنٛح ٔاالعتًاد عهٙ
انُفص

**78777

7877

يتضح مف الجدكليف السابقيف كجكد عالقة إرتباطية ما بيف متكسطة كقكية دالة
إحصائيان عند مستكل  ، .0.2بيف درجات كؿ عبارة كدرجة البعد التي تنتمي اليو ككذلؾ

كانت معامؿ االرتباط قكية كمتكسطة بيف درجات كؿ بعد كالدرجة الكمية لمقياس دافعية

االنجاز ،األمر الذم يشير إلى صدؽ المقياس المستخدـ0
 -2صدؽ المقارنة الطرفية (الصدؽ التمايزم)-:
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تـ المقارنة بيف الطالب

الدافعية

ذكم الدرجات المنخفضة في مقياس

لإل نجاز كعمى الطالب ذكم الدرجات المرتفعة في مقياس الدافعية لإل نجاز 0
ىذه الخطكة تعطينا مؤش ارن لصدؽ المقياس  ،حيث طبؽ المقياس عمى عينة قكاميا ()5.

طالبا  ،ثـ تـ مقارنة ( األرباعي األعمى( )23فرد ،ك األرباعي األدنى( ) )23إحصائيان
باستخداـ مقياس ت لداللة الفركؽ بيف متكسطات المجمكعات المستقمة كيمكف تكضيح

ذلؾ في الجدكؿ اآلتي:
جدٔل ()7
ٕٚضخ لًٛح خ ندالنّ انفرٔق ت ٍٛيتٕضط ٙدرجاخ األرتاع ٙاألعهٗ ٔاألدَٗ
ف ٙاندافعٛح نالَجاز
األرتاع ٙاألعهٗ
انثٛاٌ
دة
االضتطالع
انرغثح فٙ
انُجاح
ٔانتفٕق
االنتساو
ٔتذًم
انًطؤنٛح
االضتًتاع
تتعهى انعهٕو
االضتمالنٛح
ٔاالعتًاد
عه ٙانُفص
دافعٛح
االَجاز

األرتاع ٙاألدَٗ
ٌ
7

انًتٕضظ

االَذراف
انًعٛار٘

خ

اندالنح
د8ح77

787

78377

738777

78777

78377

778777

78777

738277

78777

ٌ7

انًتٕضظ

االَذراف
انًعٛار٘

73

7787

78277

73

73

7787

78777

73

287

73

7787

78377

73

787

78273

73

7387

78377

73

287

38737

778737

73

77

78777

787

78737

778777

78777

73

77783

78777

7787

778777

778777

78777

7
3
73

78777

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أ نو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األرباعى األعمى
ك األرباعى األدنى أم بيف مرتفعي مقياس الدافعية لإلنجاز كمنخفضي مقياس الدافعية
لإلنجاز ،مما يدؿ عمى قدرة المقياس عمى التمييز بيف األفراد كىك ما ينـ عف تمتع المقياس
بالصدؽ0

ب  -ثبات مقياغ الذافعية لإلجناص :
1

 -طشيقة ألفا كشوىباخ:
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استخدمت الباحثة طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات ،كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات
المقياس  ،حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لممقياس ككؿ 0
جدٔل ( ) 7
ٕٚضخ يعايالخ أنفا كرَٔثار يمٛاش اندافعٛح نالَجاز
األتعاد

عدد األفراد

أنفا كرَٔثار

دة االضتطالع
انرغثح ف ٙانُجاح ٔانتفٕق
االنتساو ٔتذًم انًطؤنٛح
االضتًتاع تتعهى انعهٕو
االضتمالنٛح ٔاالعتًاد عه ٙانُفص
اندافعٛح نالَجاز

77
77
77
77
77
77

78777
78777
78777
78777
78777
78777

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ألفا كركنباخ مرتفعة كىذا يدؿ عمى أف مقياس
الدافعية لإلنجاز يتمتع بدرجة عالية مف الثبات0
 -2طريقة التجزئة النصفية:
تـ استخداـ درجات العينة (  )5.لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة
النصفية حيث احتسبت درجة النصؼ األكؿ (العبارات الفردية لممقياس  ،ككذلؾ درجة
النصؼ الثاني (الدرجات الزكجية) مف الدرجات كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف
ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة سبيرماف براكف 0
جدٔل ()77
ٕٚضخ يعايالخ االرتثاط تَ ٍٛصف ٙاندافعٛح نإلَجاز يعايم انثثاخ تعد انتعدٚم
انًتغٛراخ
اندافعٛح
نإلَجاز

فمراخ فمراء جسء يعايم
االرتثاط
زٔجٙ
جسء
لثم انتعدٚم
فرد٘
77

77

78727

يعايم
االرتثاط
تعد انتعدٚم
78777

أنفا جسء 7أنفا جسء7
78777

78777

يعًم
جتًاٌ
78777

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعديؿ فكؽ
( ).09كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات ،كمعامؿ ثبات جتماف كانت
فكؽ (  ).09كىك معامؿ مرتفع يدؿ عمى ثبات المقياس 0
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كعقب اإلنتياء مف إجراءات ضبط اإلختبار أصبح صالحان فى صكرتو النيائية لمتطبيؽ

كقد تككف مف ( )5.مفردة مكزعة عمى األبعاد المدركسة

جتشبة الذساطة:

تطمب تنفيذ التجربة القياـ بعدة إجراءات تمثمت فيما يمى:

 -2تحديد اليدؼ مف التجربة :ىدفت التجربة إلى التعرؼ عمي فاعمية استخداـ نمكذج الندا
البنائى فى تنمية بعض عادات العقؿ كالدافعية لإلنجاز فى مادة العمكـ لدل تالميذ
المرحمة اإلعدادية0
 -2تحديد متغيرات الدراسة :متغير مستقؿ تمثؿ فى نمكذج الندا البنائى كمتغيريف تابعيف
ىما عادات العقؿ كالدافعية لإلنجاز لدل طالب الصؼ الثانى االعدادل0
 -3تحديد منيج الدراسة :اقتضت طبيعة الدراسة الحالية إستخداـ المنيج الكصفى لمسح
أدبيات المجاؿ إلعداد اإلطار النظرل كتحديد الدراسات السابقة ذات الصمة ،كالمنيج
التجريبى ذك التصميـ شبو التجريبى إلختبار صحة الفركض0
 -4التصميـ التجريبى لمبحث :اقتضت طبيعة البحث الحالى استخداـ المجمكعات المتكافئة ،
حيث تـ اختيار مجمكعتيف متكافئتيف مف بيف تالميذ الصؼ الثانى االعدادل  ،تـ
تقسيميـ الى مجمكعة تجريبية تدرس بنمكذج الندا البنائى  ،كمجمكعة ضابطة تدرس
بالطريقة المعتادة 0
 -5تحديد عينة الدراسة :تـ إختيار عينة البحث مف تالميذ الصؼ الثانى اإلعدادل فى العاـ
الد ارسى 2.22/2.2.ـ مف مدرستى حصة الرىباف اإلعدادية المشتركة ،كمدرسة
النصر اإلعدادية بإدارة ديرب نجـ التعميمية  ،كبمف حجـ العينة ( )7.تمميذ كتمميذة مف
تالميذ الصؼ الثانى اإلعدادل ،بكاقع ( )35تمميذ مجمكعة تجريبية مف مدرسة حصة
الرىباف اإلعدادية المشتركة ،ك ( )35تمميذ مجمكعة ضابطة مف مدرسة النصر
اإلعدادية المشتركة  ،كتـ تنفيذ التجربة كما يمى:

ممحق()4مقياس الدافعية لالنجاز
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أ  -التطبيق القبلى الختباس عادات العقل ومقياغ دافعية االجناص ومت التصخيح
وسصذ الذسجات وحتليل اليتائج إحصائياً.
( )1ىتائج التطبيق القبلي الختباس عادات العقل:
قامت الباحثة باستخداـ برنامج (  ) SPSS .Ver.16الختبار كجكد فركؽ دالة
إحصائيا بيف مجمكعتي البحث في التطبيؽ القبمي الختبار عادات العقؿ ،كذلؾ باستخداـ " T.
"  Testكتبيف الجداكؿ التالية ىذه النتائج :
جدٔل ( )77
َتائج اختثار " خ" ندالنح انفرٔق ت ٍٛيتٕضط ٙدرجاخ انًجًٕعت ٍٛانضاتطح ٔانتجرٚثٛح ف ٙانتطثٛك انمثهٙ
الختثار عاداخ انعمم
انًجًٕعح
انتجرٚثٛح
(ٌ=)37

انًتغٛراخ
يٓارج انتذكى
تانتٕٓر
انتفكٛر انتثادنٙ
انتطاؤل ٔطرح
انًشكالخ
تطثٛك انًعارف
انًاضٛح
انتصٕر ٔاالتتكار
ٔانتجدٚد
انذرص عه ٙاندلح
اندرجح انكهٛح
نهًمٛاش

انًجًٕعح انضاتطح
(ٌ=)37

و

ع

و

ع

خ

يطتٕٖ انًعُٕٚح
د8ح77

787

78772

7

78777

78777

 78723غٛر دانح

787

78777

787

78777

78777-

 78377غٛر دانح

787

78777

787

78777

78727-

 78777غٛر دانح

787

78777

787

78737

78737-

 78777غٛر دانح

787

78777

783

78277

78732

 78777غٛر دانح

787

78773

787

78777

78772-

 78737غٛر دانح

7787

78722

7787

78727

78777-

 78777غٛر دانح

يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطى
درجات تالميذ المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة فى مقياس عادات
العقؿ ككؿ كفى أبعاده الفرعية (ميارة التحكـ بالتيكر-التفكير التبادلي-التساؤؿ طرح
المشكالت-تطبيؽ المعارؼ الماضية-التصكر كاالبتكار كالتجديد-الحرص عمي الدقة)فى
القياس القبمي حيث كانت قيـ (ت) غير دالة عند مستكل ، .0.5مما يدؿ عمي تجانس
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى اختبار عادات العقؿ0
جدٔل () 77
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َتائج اختثار " خ" ندالنح انفرٔق ت ٍٛيتٕضط ٙدرجاخ انًجًٕعت ٍٛانضاتطح ٔانتجرٚثٛح
ف ٙانتطثٛك انمثه ٙنًمٛاش دافعٛح االَجاز
انًتغٛراخ
دة االضتطالع
انرغثح ف ٙانُجاح ٔانتفٕق
االنتساو ٔتذًم انًطؤنٛح
االضتًتاع تتعهى انعهٕو
االضتمالنٛح ٔاالعتًاد عهٙ
انُفص
اندافعٛح نإلَجاز

انًجًٕعح
انتجرٚثٛح (ٌ=)37

انًجًٕعح انضاتطح
(ٌ=)37

خ

يطتٕٖ انًعُٕٚح
د8ح77
 78777غٛر دانح
 78777غٛر دانح
 78777غٛر دانح
 78777غٛر دانح

و

ع

و

ع

787
783
787
787

78772
78737
78737
78773

787
787
7
7

78272
78777
78772
78277

78777
7833278777
78772

783

78777

787

78737

78777-

 78377غٛر دانح

7387

78737

7787

78777

78377

 78277غٛر دانح

يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي
درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في القياس القبمي لمقياس
الدافعية لإلنجاز ككؿ كفى أبعاده الفرعية (حب االستطالع  -الرغبة في النجاح كالتفكؽ -
االلتزاـ كتحمؿ المسؤلية  -االستمتاع بتعمـ العمكـ -االستقاللية كاالعتماد عمي النفس) ،
حيث كانت قيـ (ت) غير دالة عند مستكل  ،.0.5مما يدؿ عمى تجانس المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة في مقياس دافعية االنجاز0

(ب) تيفيز جتشبة البخح :
بعد اجراء تطبيؽ أدكات البحث تـ إجراء التجربة األساسية لفصؿ ( )2/2المجمكعة
التجريبية بمدرسة (حصة الرىباف االعدادية ) ،كنفس المدة الزمنية لفصؿ ( )2/2المجمكعة
الضابطة بمدرسة (النصر االعدادية ) بكاقع أربع حصص أسبكعيان لكؿ فصؿ ،ككانت الباحثة

تسير كفؽ خطكات نمكذج الندا  ،كأكضحت الباحثة فى البداية لمتالميذ خطكات ىذا النمكذج
كأف الدرس سكؼ يتـ كفؽ تمؾ الخطكات 0
كأف ىذا التدريس يختمؼ عف التدريس الذل تعكدكا عميو ألف ىذا التدريس يقكـ عمى
المناقشة كالحكار كالمشاركة بيف التالميذ 0كتـ اآلتى خالؿ التدريس الفعمى0

(ج)  -التطبيق البعذى ألدوات الذساطة:
بعد االنتياء مف تدريس كحدة الدراسة لمجمكعتى البحث تـ التطبيؽ البعدل ألدكات
البحث كالمتمثمة فى اختبار عادات العقؿ – مقياس دافعية االنجاز عمى كؿ مف مجمكعتى
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 273 -

عدد سبتمبر-ج0202 )98( -0م

أثر استخدام نموذج الندا البنائى ...

البحث التجريبية كالضابطة  ،كقد ركعى فى التطبيؽ البعدل االلتزاـ بتعميمات كزمف كؿ أداة
مف أدكات البحث ،كبعد االنتياء مف التطبيؽ تـ تصحيح إجابات التالميذ ،كرصد الدرجات
لمعالجتيا كتفسير النتائج 0

ىتائج الذساطة وتفظريها:
تـ تناكؿ نتائج الدراسة الحالية عمى النحك التالى:

- 1إلختباس صخة الفشض األول والزى ىص على أىه:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طالب الصؼ الثاني اإلعدادم
بالمجمكعة التجريبية فى التطبيقيف القبمى كالبعدل الختبار عادات العقؿ ككؿ كفى أبعاده
الفرعية لصالح التطبيؽ البعدم0
كلمتحقؽ مف صحة الفرض تـ المقارنة بيف متكسطي درجات القياس القبمي كالقياس
البعدم لطالب الصؼ الثاني اإلعدادم بالمجمكعة التجريبية في عادات العقؿ ككؿ كفى أبعاده
الفرعية باستخداـ اختبار  T testكما بالجدكؿ التالي:
جدٔل ( )73
ٕٚضخ لًٛح (خ)ندالنح انفرٔق ت ٍٛيتٕضط ٙدرجاخ انمٛاش انمثهٔ ٙانمٛاش انثعد٘ نطالب انصف
انثاَ ٙاإلعداد٘ تانًجًٕعح انتجرٚثٛح ف ٙعاداخ انعمم ككم ٔفٗ أتعادِ انفرعٛح
انًتغٛراخ
يٓارج انتذكى
تانتٕٓر
انتفكٛر انتثادنٙ
انتطاؤل ٔطرح
انًشكالخ
تطثٛك انًعارف
انًاضٛح
انتصٕر ٔاالتتكار
ٔانتجدٚد
عهٙ
انذرص
اندلح
اندرجح انكهٛح
نهًمٛاش

لٛاش
(ٌ=)37

لٛاش تعد٘
(ٌ=)37

لثهٙ

و

ع

و

ع

خ

يطتٕٖ
انًعُٕٚح
د8ح 37

787

78772

7787

78737

378737-

78777

787

78777

7787

78373

378777-

78777

787

78777

7382

78777

378777-

78777

787

78777

7387

78727

778777-

78777

787

78777

7782

78777

778777-

78777

787

78773

7387

78777

778727-

78777

7787

78722

7787

38777

778777-

78777
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات
أفراد العينة في لمقياس عادات العقؿ ككؿ كفى أبعاده الفرعية ( ميارة التحكـ في التيكر –
التفكير التبادلي -التساؤؿ كصرح المشكالت -تطبيؽ المعارؼ الماضية – التصكر كاالبتكار
كالتجديد -الحرص عمى الدقة) بيف القياس القبمي كالقياس البعدم لصالح القياس البعدم ،
حيث كانت قيـ (ت) دالة عند مستكل 0.0..2
أم أف الفرض األكؿ قد تحقؽ كميا 0
الفرض الثاني :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طالب الصؼ
الثانى اإلعدادم بالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى التطبيؽ البعدم الختبار عادات العقؿ
ككؿ كفى أبعاده الفرعية لصالح المجمكعة التجريبية0
جدٔل ()77
ٕٚضخ لًٛح(خ) ندالنح انفرٔق ت ٍٛيتٕضط ٙدرجاخ انًجًٕعح انتجرٚثٛح ٔانًجًٕعح انضاتطح فٙ
انتطثٛك انثعد٘ نًمٛاش عاداخ انعمم ككم ٔفٗ أتعادِ انفرعٙ
انًتغٛراخ

انًجًٕعح انتجرٚثٛح
(ٌ=)37

خ

7787

78737

787

78277

378777

78777

7787

78373

787

78777

378777

78777

7382

78777

787

78277

378772

78777

7387

78727

7387

78777

778777

78777

7782

78777

787

78277

338777

78777

7387

78777

787

78777

378777

78777

7787

38777

7787

78777

778737

78777

و
يٓارج انتذكى
تانتٕٓر
انتفكٛر انتثادنٙ
انتطاؤل ٔطرح
انًشكالخ
تطثٛك
انًعارف
انًاضٛح
انتصٕر
ٔاالتتكار
ٔانتجدٚد
انذرص عهٙ
اندلح
اندرجح انكهٛح
نهًمٛاش

انًجًٕعح انضاتطح
(ٌ=)37

يطتٕٖ انًعُٕٚح
د8ح77

ع

ع

و

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في القياس القبمي لمقياس عادات
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العقؿ ككؿ كفى أبعاده الفرعية ( ميارة التحكـ في التيكر – التفكير التبادلي -التساؤؿ كصرح
المشكالت -تطبيؽ المعارؼ الماضية – التصكر كاالبتكار كالتجديد -الحرص عمى الدقة)
لصالح المجمكعة التجريبية ،حيث كانت قيـ (ت) دالة عند مستكل ، .0..2
أم أف الفرض الثاني قد تحقؽ كميا 0
باستقراء الجداكؿ السابقة يتضح كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل داللة
( ) .0.5بيف متكسطات درجات تالميذ المجمكعة التجريبية فى التطبيقيف القبمى كالبعدل
الختبار عادات العقؿ ككؿ كفى أبعاده كال عمى حده كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدل  ،كتعزل
الباحثة تمؾ النتيجة إلى أف نمكذج الندا ساعد عمى نقؿ مركز االىتماـ فى العممية التعميمية
مف المعمـ إلى المتعمـ كذلؾ بتييئة الفرصة لجعؿ التمميذ منتجا لممعرفة كبذلؾ يتحقؽ مبدأ
إيجابية التمميذ فى العممية التعميمية ،كيرجع ذلؾ إلى ما يمى :
 نمكذج الندا التدريسى يجعؿ المتعمـ قاد ار عمى تحصيؿ المعمكمات كالمعارؼكالمفاىيـ كتطبيقيا في المكاقؼ كالفعاليات الحياتية كالتعميمية المختمفة بدال مف الحفظ
كالتمقيف كىك بيذا يككف محكر العممية التعميمية كعنص ار ميما في إكتشاؼ الحقائؽ كالقكانيف
خالؿ مسيرتو العممية 0
 نمكذج الندا ييتـ بالتجارب كاألنشطة العممية  ،مما يساعد عمى إكتساب المعرفةبالمالحظة كالتجريب0
 يتـ في نم كذج الندا تدريس كيفية التفكير كالتحميؿ لمطمبة باالعتماد عمى أنفسيـ0)) Landa,1993:300

باليظبة ملقياغ دافعية اإلجناص:
الفرض الثالث :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طالب الصؼ
الثانى اإلعدادم بالمجمكعة التجريبية فى التطبيقيف القبمى كالبعدل لمقياس الدافعية لإلنجاز
كفى أبعاده الفرعية لصالح التطبيؽ البعدل0
كلمتحقؽ مف صحة الفرض تـ المقارنة بيف متكسطي درجات طالب الصؼ الثانى
اإلعدادم بالمجمكعة التجريبية في القياس القبمي كالقياس البعدم لممجمكعة التجريبية في
مقياس الدافعية لإلنجاز كفى أبعاده الفرعية باستخداـ اختبار  T testكما بالجدكؿ التالي:
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جدٔل ( )77
ٕٚضخ لًٛح (خ)ندالنح انفرٔق ت ٍٛيتٕضط ٙدرجاخ طالب انصف انثاَٗ اإلعداد٘ تانًجًٕعح
انتجرٚثٛح فٗ انتطثٛم ٍٛانمثهٗ ٔانثعدٖ نًمٛاش اندافعٛح نإلَجاز
لٛاش لثهٙ
(ٌ=)37

خ

يطتٕٖ
انًعُٕٚح
د8ح 37

787

78772

7787

78727

778777-

78777

783

78737

7787

78777

778777-

78777

787

78737

7783

78773

778277-

78777

787

78773

7787

78777

778777-

78777

783

78777

7787

78372

278772-

78777

7387

78737

77787

78777

778377-

78777

انًتغٛراخ
و
دة االضتطالع
انرغثح فٙ
انُجاح
ٔانتفٕق
االنتساو ٔتذًم
انًطؤنٛح
االضتًتاع
تتعهى انعهٕو
االضتمالنٛح
ٔاالعتًاد عهٙ
انُفص
اندافعٛح
نإلَجاز

ع

لٛاش تعد٘ (ٌ=)37
ع

و

يرتع اٚتا
78777
78772
78777
78777
78777
78773

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات
أفراد العينة في لمقياس الدافعية لإلنجاز ككؿ كفى أبعاده الفرعية (حب االستطالع  -الرغبة
في النجاح كالتفكؽ  -االلتزاـ كتحمؿ المسؤلية  -االستمتاع بتعمـ العمكـ -االستقاللية
كاالعتماد عمي النفس) بيف القياس القبمي كالقياس البعدم لصالح القياس البعدم  ،حيث
كانت قيـ (ت) دالة عند مستكل 0.0..2
أم أف الفرض الثالث قد تحقؽ كميا 0
الفرض الرابع :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طالب الصؼ
الثانى اإلعدادم بالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى التطبيؽ البعدم لمقياس الدافعية
لإلنجاز ككؿ كفى أبعاده الفرعية لصالح المجمكعة التجريبية0
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جدٔل ( )77
ٕٚضخ لًٛح (خ)ندالنح انفرٔق ت ٍٛيتٕضط ٙدرجاخ انًجًٕعح انتجرٚثٛح ٔانًجًٕعح انضاتطح فٙ
انتطثٛك انثعد٘ نًمٛاش اندافعٛح نإلَجاز ككم ٔفٗ أتعادِ انفرعٛح
انًتغٛراخ
دة
االضتطالع
انرغثح فٙ
انُجاح
ٔانتفٕق
االنتساو
ٔتذًم
انًطؤنٛح
االضتًتاع
تتعهى انعهٕو
االضتمالنٛح
ٔاالعتًاد
عه ٙانُفص
اندافعٛح
نإلَجاز

انًجًٕعح انتجرٚثٛح
(ٌ=)37

انًجًٕعح انضاتطح
(ٌ=)37

خ

يطتٕٖ انًعُٕٚح
د8ح77
78777

و

ع

و

ع

7787

78727

7382

78777

378323

7787

78777

7787

78777

378777

78777

7783

78773

7787

78377

778727

78777

7787

78777

7787

78737

378277

78777

7787

78372

7787

78727

378777

78777

77787

78777

7782

38772

738772

78777

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في القياس القبمي لمقياس الدافعية
لإلنجاز ككؿ كفى أبعاده الفرعية (حب االستطالع  -الرغبة في النجاح كالتفكؽ  -االلتزاـ
كتحمؿ المسؤلية  -االستمتاع بتعمـ العمكـ -االستقاللية كاالعتماد عمي النفس) لصالح
المجمكعة التجريبية ،حيث كانت قيـ (ت) دالة عند مستكل 0 .0.5
أم أف الفرض الرابع قد تحقؽ كميا 0
كيرجع ذلؾ إلي أنو:

مً ضنً مشاحل منورج الىذا مشحلة التخليل والتى تيص علي :
 تحديد حاجات المتعمميف التعميمية كيعتمد ذلؾ عمى طبيعة المادة كالمكضكع المطمكبتعممو إذ تختمؼ الحاجات مف مادة ألخرل كمف مكضكع ألخر 0

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 277 -

أثر استخدام نموذج الندا البنائى ...

عدد سبتمبر-ج0202 )98( -0م

 تحديد خصائص المتعمميف  ،كيتـ ذلؾ حسب متطمبات كحاجات تعمميـ لممادة المطمكبة ،كيعني تحميؿ خصائص المتعمميف لمكقكؼ عمى مدل استعدادىـ الستقباؿ الخبر مكضكع
التصميـ كمعرفة ما إذا كاف ىناؾ مالئمة بيف خصائصيـ كأساليب التقكيـ المتبعة0
كؿ ىذا مف شأنو يزيد مف دافعية الطالب نحك تعمـ العمكـ كيزيد مف انخراط المتعمـ في عممية
التعمـ كالتى تزيد مف مثابرتو في المكاقؼ التعميمية المختمفة  ،األمر الذم يجعمو يستمر في
بذؿ الجيد مف أجؿ تحقيؽ ىدفو0
 نجد أف الطالب فى نمكذج الندا ىك مف يقكـ بإنتاج المعرفة كتكليدىا بناء عمى ما يمتمؾمف معرفة سابقة كبالتالي تزيد دافعيتو نحك التعمـ0
-نمكذج الندا يجعؿ عممية التعميـ أكثر تشكيقا كاثارة لمطالب مما يزيد النفعية لمتعمـ 0

التوصيييات:
فى ضكء حدكد الدراسة الحالية كالنتائج التى تكصمت إلييا يمكف تقديـ التكصيات
التالية0:
 -2االىتماـ بتدريب المعمميف قبؿ كأثناء الخدمة عمى كيفية دمج ميارات عادات العقؿ
ضمف مناىج العمكـ 0
 -2إعداد برامج كأساليب تدريسية تجعؿ مف الطالب عنص ار مشاركا كفعاال فى عممية تعمـ
العمكـ  ،لذا ينبغى أف يسيـ تعمـ العمكـ ليس فقط فى إحداث التطكرات المعرفية لمطالب
لكف أيضا فى إحداث التطكرات الكجدانية لدييـ ،كاالىتماـ بإكسابيـ االتجاىات العممية
الصحيحة0
 -3التأكيد عمى تنمية عادات العقؿ لدل طالب المراحؿ التعميمية المختمفة 0
 -4اإلىتماـ بتنمية الدافعية لإلنجاز مف خالؿ برامج إعداد معمـ العمكـ ،كىذا ما أكدت عميو
دراسة شيماء أحمد ( ) 2.28كدراسة عبدالرازؽ عيادة ( ) 2.29كدراسة فطكمة
محمد،أحمد عمي () 2.22

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 277 -

أثر استخدام نموذج الندا البنائى ...

عدد سبتمبر-ج0202 )98( -0م

املقتيشحات:
إستكماالن لما بدأتو الدراسة الحالية تـ إقتراح إجراء:

 -2استخداـ استراتيجيات كنماذج تدريسية أخرل لتنمية عادات العقؿ لدل تالميذ المرحمة
الثانكية00
 -2دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لتنمية عادات العقؿ لدل طالب المرحمة الثانكية0
 -3دراسة عف أثر استخداـ برامج الكمبي
 -4كتر كالكسائط المتعددة فى تنمية عادات العقؿ ،كفى تنمية الدافعية لإلنجاز0
 -5دراسة فعالية نمكذج الندا في تنمية التفكير التأممى0
 -6إجراء المزيد مف البحكث كالدراسات حكؿ البنائية كنماذج تدريسيا المختمفة0
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املشاجع
أوالً :املشاجع العشبية:
 -1إبراىيم الحارثي (  : ) 2002العادات العقمية وتنميتيا لدى التالميذ  ،الرياض  ،السعودية
 ،مكتبة الشقيري .

 -2ابراىيم عبد العزيز البعمي (  : ) 2013فاعمية وحدة مقترحة في العموم وفق منظور كوستا
وكاليك لعادات العقل في تنمية التفكير التحميمي والميول العممية لدى تالميذ الصف األول

المتوسط بالمممكة العربية السعودية  ،مجمة التربية العممية . 135 – 93 ، ) 5 ( 16 ،
 -3أحمد النجدى وأخرين (" :)2003طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة فى تدريس
العموم"،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 -4احمد فضل ثابت (  : ) 2015أثر التدريب عمى خرائط التفكير في تنمية ميارات االتعمم

المنظم ذاتيا وبعض عادات العقل لدى عينة من تالميذ المرحمة االبتدائية ،مجمة كمية

التربية  ،جامعة طنطا  ،ع ( 84 -1 ، ) 58
 -5أرثر كوستا  ،بينا كاليك (  : ) 2003تكامل عادات العقل في المحافظة عمييا  ،الكتاب

الرابع  ،ترجمة مدارس الظيران األىمية  ،الدمام  ،المممكة العربية السعودية  ،دار الكتاب

التربوي لمنشر والتوزيع .

 -6أسماء أبو شرخ (  : ) 2017أثر توظيف نموذج الندا (  ) landaفي ميارات التفكير
التوليدي في مادة العموم لدى طالبات الصف السادس االبتدائي بغزة  ،رسالة ماجستير ،
الجامعة اإلسالمية  ،فمسطين .

 -7أسماء خويمد (  : ) 2016قياس الدافعية لإلنجاز  ،مجمة الحكمة لمدراسات التربوية
والنفسية  ،الجزائر  ،ع ( . 304 – 298 ، ) 8

 -8أشرف أبو حميمة (  : ) 2008المناخ المدرسي وعالقتو بدافعية اإلنجاز والتحصيل
الدراسي لدى تالميذ المدارس الحكومية والخاصة بالحمقة الثانية من التعميم األساسي ،

رسالة ماجستير  ،كمية التربية  ،جامعة المنصورة .

 -9أفنان نظير (  : ) 2000النظرية في التدريس وترجمتيا عمميا  ،دار الشروق لمنشر
والتوزيع  ،عمان  ،األردن
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 -10أمال محمد محمود (  : ) 2015فاعمية تدريس العموم باستخدام استراتيجية توليد األفكار (
سكامبر ) في تنمية ميارات التفكير التخيمي وبعض عادات العقل لدى تالميذ الصف

األول اإلعدادي  ،مجمة التربية العممية ،يوليو . 50 – 1 ، )4(18 ،

 -11اماني محمد الموجي (  : ) 2019برنامج مقترح في العموم قائم عمى التفكير اإليجابي
والتعمم التوليدي واستخدام الخرائط الذىنية في تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت
والدافعية لإلنجاز والتحصيل المعرفي لتالميذ المرحمة االبتدائية  ،مجمة التربية العممية ،

. 57 -1 ، ) 22 ( 11

 -12أماني محمد عبد الحميد (  : ) 2017برنامج تدريبي مقترح في ضوء متطمبات اقتصاد

المعرفة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي ودافعية اإلنجاز لدى الطالب معممي البيولوجي ،

مجمة التربية العممية . 98 -57 ، ) 5 ( 20 ،
 -13اماني محمد عبد الحميد ( " : ) 2018فاعمية نموذج دورة التقييم المستمر والتدريس
والتعمم في العموم  SAILلتنمية ميارات االستقصاء العممي وبعض عادات العقل لدى
طالب المرحمة اإلعدادية " مجمة التربية العممية ،ابريل . 77-1 ، )4(21،

 -14أميرة ابراىيم (  " : ) 2009أثر استخدام نموذجي الندا وكمب في التحصيل واستبقاء
المعمومات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة عمم االحياء" ،مجمة العموم

اإلنسانية

220 – 200 ،

 -15انتصار محمد  ،ىالة إسماعيل (": )2020مستوى عادات العقل لدى طالب الكميات
العممية بجامعة المنيا وجامعة دراية الخاصة" ،.مجمة التربية العممية. 98-45، )3(23،

 -16إيمان الجندي ( " : ) 2013ضغوط الوالدية وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز" ،مجمة عمم النفس
. 171 – 168 ، ) 56 ( 26 ،

 -17ايمان حسنين عصفور (  " : ) 2008برنامج مقترح لتنمية عادات العقل والوعي بيا
لمطالبات المعممات شعبة الفمسقة واالجتماع " ،الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  ،ع
(  ، ) 15يوليو . 185 -160 ،

 -18ايمان صابر العزب (  " : ) 2012وحدة مقترحة لتنمية عادات العقل لدى طالب الشعب
العممية بكمية التربية جامعة بنيا " رسالة دكتوراه  ،كمية التربية  ،جامعة بنيا .
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 -19أيمن حبيب عصفور (  " : ) 2006أثر استخدام استراتيجية " حمل – اسأل – استقصي "
(  )A – A – Iعمى تنمية عادات العقل لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل
الكيمياء "  ،الجمعية المصرية لمتربية العممية  ،المؤتمر العممي العاشر  ،التربية العممية –

تحديات الحاضر ورؤى المستقبل  ،المنعقد في فندق المرجان – فايد – االسماعيمية 30 ،
يوليو –  1أغسطس  ،المجمد الثاني . 464 – 391 ،
 -20ايياب مختار (  : ) 2017فاعمية استخدام استراتيجية  S Eالبنائية في تنمية الميارات
الحياتية وعادات العقل في مادة العموم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية  ،دراسات عربية في

التربية وعمم النفس  ،ع ( .154-101 ، ) 85

 -21جيال لي بو حمامو محمد (  : ) 2009الدافعية والتعمم  ،مجمة التربية  ،المجنة ا الفطرية
لمتربية والثقافية والعموم  ،سبتمبر . 178 – 158 ، ) 170 ( 38 ،
 -22حسام محمد مازن (  : ) 2011عادات العقل واستراتيجيات تفعيميا  ،المجمة التربوية ( ،
328 -301 ) 29

 -23حميد قاسم غضبان (  " : ) 2019فاعمية نموذج الندا في التحصيل واالتجاه نحو مادة
عمم االجتماع لدى طالب الصف الرابع األدبي "  ،مجمة كمية التربية  ،جامعة وسط ،

بغداد  ،الجزء األول  ،ع ( . 438 – 407 ، ) 36

 -24حنفي محمد  ،محمد عبد الشافي (  : ) 2017اإلحصاء التربوي في المناىج  ،القاىرة ،
مكتبة األنجمو المصرية.
 -25خالد بن محمد الرابغي (  : ) 2015عادات العقل ودافعية اإلنجاز  ،عمان  ،مركز ديبونو
لتعميم التفكير .

 -26داود العبيدى(": )2007أثر نموذج الندا فى تحصيل المفاىيم الفيزيائية واستبقائيا لدى
تالميذ الصف الخامس العممى".رسالة ماجستير ،جامعة المستنصرية ،بغداد.

 -27داود سممان الربيعي (  : ) 2006طرق وأساليب التدريس المعاصرة  ،عالم الكتاب الحديث
 ،عمان  ،األردن

 -28داوود صبري عبد السالم  ،أحالم عمى (  " : ) 2013أثر نموذج الندا (  ) landaفي
إكتساب المفاىيم العممية لمادة عمم النفس الطفل لدى طالبات معيد إعداد المعممات ،

مجمة العموم التربوية والنفسية  ،العراق  ،ع ( . 226 -190 ، ) 98
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 -29دعاء محمد محمود درويش (  : ) 2015برنامج قائم عمى استراتيجيات التعمم المتميز
لتنمية ميارات التعمم والمنظم ذاتيا والدافعية لإلنجاز لدى الطالبات المعممات شعبة جغرافيا

 ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس  ، ) 56 ( 2 ،يناير . 163 – 99 ،

 -30رانيا وجيو حممي (  : ) 2018مقرر الكتروني لتنمية التحصيل المعرفي والدافعية لمتعمم
لدى الطالبات المعممات بكمية التربية لمطفولة المبكرة  ،مجمة الطفولة  ،مايو ، ) 29 ( ،
. 1366 – 1295

 -31زيد سميمان  ،محمد فؤاد (  : ) 2011تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق  ،دار
الميسرة لمنشر والتوزيع  ،عمان .

 -32رييام سالم(" :) 2018تنمية بعض ميارات التفكير البصرى وعادات العقل لدى تالميذ
المرحمة

االعدادية

باستخدام

التعميم

المدمج".

مجمة

كمية

التربية،

جامعة

طنطا. 42-59،)4(70،

 -33سبأ عبد الكريم عبد الفتاح (  " : ) 2018أثر نموذج الندا (  ) landaفي إكتساب
المفاىيم العممية وتنمية الذكاء الطبيعي لدى طمبة الصف الرابع االساسي " رسالة ماجستير

 ،جامعة القدس  ،فمسطين .

 -34سعد عمي زاير (  : ) 2014الموسوعة التعميمية المعاصرة  ،مكتب نور الحسن لمطباعة
والنشر  ،بغداد  ،العراق .

 -35شفيق عالونة (  : ) 2004الدافعية وعمم النفس العام  ،تحرير محمد الريماوي  ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع  ،عمان .

 -36شكوفة احمد عزيز  ،سموى احمد مين (  " : ) 2019أثر نموذج الندا في تحصيل مادة
الكيمياء عند طالبات الصف السابع األساس "  ،كمية التربية األساس  :جامعة صالح

الدين أربيل  ،العراق 59 -44 ، ) 5 ( 23 ،

 -37شيماء أحمد محمد (":)2018أثر استخدام نموذج درايفر فى تدريس العموم لتنمية
االستقصاء العممى والدافعية لالنجاز لدى طالبات المرحمة االعدادية".211-161،)3(21،

 -38طارق توفيق  ،عمى فرج (  : ) 2019ودافعية اإلنجاز وعالقتيا بأساليب التفكير لدى
طمبة جامعة الممك فيصل بالمممكة السعودية  ،دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،

أبريل  ،ع ( . 320 – 215 ، ) 108
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 -39عامر الشيواني  ،سعيد محمد (  : ) 2004تدريس العموم في التعميم العام ،ط ، 2مكتبة
الممك فيد ،الرياض .

 -40عبد الرازق عبادة (  : ) 2019أثر استخدام الوسائط المتعددة في تحصيل طالبات الصف

الرابع العممي ودافعية اإلنجاز في مادة الفيزياء  ،المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية ،

فبراير  ،ع ( . 64 – 47 ، ) 7
 -41عبد الرازق ىمام سويمم (  : ) 2017أثر استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة Kwl Plus
في تنمية بعض ميارات التفكير فوق المعرفي والدافع لإلنجاز وتحصيل بعض المفاىيم

العممية لدى طالب الصف األول المتوسط بالسعودية  ،مجمة التربية العممية ) 9 ( 20 ،

. 220 – 191 ،

 -42عبد الرحمن السعدي  ،ثناء عودة (  : ) 2006التربية العممية مداخميا واستراتيجياتيا ،
القاىرة  ،دار الكتاب الحديث .

 -43عبد المطيف خميفة (  : ) 2000الدافعية لإلنجاز  ،القاىرة  ،دار غريب .
 -44عبد اهلل الشمبي (  : ) 2014تقنين مقياس دافعية اإلنجاز المراىقين  ،المجمة العربية
لمعموم االجتماعية  ، ) 6 ( 3 ،يوليو . 321 – 291 ،

 -45عصام احمد محمد (  : ) 2020فاعمية استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز لعالج صعوبات
تعمم الكيمياء وتنمية الدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة الثانوية العامة  ،مجمة التربية

العممية . 246 – 185 ، ) 2 ( 23 ،
 -46عماد أبو سريع حسين السيد (  : ) 2019تصميم برنامج قائم عمى تكنولوجيا الواقع
المعزز ل تنمية بعض ميارات معالجة الصور الرقمية والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ الصف

األول اإلعدادي  ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس  ،سبتمبر  ،ع ( ، ) 116

. 218 – 161

 -47فطومة محمد  ،احمد عمى (  : ) 2012تنمية الفيم العميق والدافعية لإلنجاز في مادة
العموم لدى تال ميذ الصف األول اإلعدادي باستخدام التعمم االستراتيجي  ،مجمة التربية

العممية . 77 – 1 ، ) 4 ( 15 ،

 -48كمال زيتون(" : ) 2003التعمم والتدريس من منظور البنائية" ،عالم الكتب  ،القاىرة.
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 -49محمد بكر نوفل ( : ) 2010تطبيقات عممية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل ،
ط ، 2دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن .

 -50محمد رشدي أبو شامة (  : ) 2017فاعمية نموذج نيرىام البنائي في تنمية التحصيل
وميارات التفكير التأممي وبعض أبعاد الحس العممي لدى طالب الصف األول الثانوي في

مادة الفيزياء  ،مجمة التربية العممية  ، ) 20 ( 5 ،مايو . 156 - 99 ،
 -51محمد رضوان ابراىيم (  : ) 2020أثر التفاعل بين أنواع التعزيز وأساليب التقويم بالفصل
المقموب عمى التحصيل المعرفي ودافعية اإلنجاز لدى طالب تكنولوجيا التعميم  ،المجمة

التربوية  ،أغسطس  ،ع ( . 1850 – 1782 ، ) 67

 -52محمد عبد الرؤوف عبد ربو (  : ) 2016عادات العقل المنبئة بالتفكير الجانبي  ،دراسات
عربية في التربية وعمم النفس  ،ع ( . 575 – 521 ، ) 77
 -53مرفت صالح محمد (  : ) 2017فاعمية نموذج تدريس مقترح في ضوء نظرية التعمم القائم
عمى المخ في تنمية عادات العقل واالتجاه نحو مادة التكنولوجيا لدى طالب المدرسة
الثانوية الصناعية  ،مجمة دراسات تربوية واجتماعية  ، ) 1 ( 23 ،يناير 545 – 493 ،

.

 -54مروة محمد الباز(":) 2014أثر استخدام التدريس المتمايز فى تنمية التحصيل وبعض
عادات العقل لدى تالميذ المرحمة االبتدائية متباينى التحصيل فى مادة العموم"،مجمة التربية

العممية.45-1، )6( 17،
 -55مصطفى الخولي ( :)2002األساليب المعرفية وضوابطيا فى عمم النفس  ،القاىرة،دار
الكتاب الحديث.

 -56ممدوح عبد المنعم الكناني  ،احمد محمد الكندري (  . ) 2005سيكولوجية التعميم وأنماط
التعميم  ،الكويت  ،مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع .
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