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ملخص البشح:
ىدؼ البحث الحالي إلي استقصاء فاعمية نموذج الفورمات في تنمية الدافع لإلنجاز
واتقاف الميارات اليدوية لدي طالبات المرحمة الثانوية بالمستوي الثالث(النظاـ الفصمي)،
اختيار عشوائيًّا مف إحدى المدارس الثانوية بمدينة
ًا
ولتحقيؽ ذلؾ اختارت الباحثة عينة البحث
بريده بمنطقة القصيـ  ،كما اختارت التصميـ التجريبي لممجموعتيف المستقمتيف ،إحداىما
مجموعة تجريبية  ،وكاف عددىا( )43واألخرى مجموعة ضابطة  ،وعددىا( ،)43وتـ التأكد
مف تكافؤ المجموعتيف ،واُختيرت وحدة الغذاء والتغذية مف مقرر التربية األسرية والصحية

لطالبات المستوي الثالث ،تـ تصميميا وفقًا لنموذج الفورمات.

ولإلجابة عف أسئمة البحث قامت الباحثة بإعداد مواد البحث وأدواتو  ،والتى تمثمت

فيما يمي (:دليؿ المعممة -كتيب الطالبة) ،أما األدوات فكانت كاآلتي  ( :مقياس الدافع
لإلنجاز – بطاقة مالحظة الميارات اليدوية)  .وتـ التحقؽ مف صدؽ وثبات مواد البحث
وأدواتو ،وتـ تعرض المجموعة التجريبية لدراسة الوحدة بنموذج الفورمات ؛ في حيف درست
المجموعة الضابطة نفس الوحدة بالطريقة التقميدية ،وتـ تطبيؽ أدوات البحث عمي
المجموعتيف ،وأشارت النتائج إلي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة
( ) 3036بيف المتوسطات الحسابية لدرجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في
مقياس الدافع لإلنجاز واتقاف الميارات اليدوية لصالح المجموعة التجريبية  ،ثـ قدَّـ البحث
بعض المقترحات والتوصيات.
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Teaching both Family and Health Education in Model of 4 MAT
to Develop the Attainment, Motivation and Mastering the Manual
Skills of Secondary School’s Students in Qassim Region
Dr. Lamiaa Shaaban Ahmed Abu Zeid
Assistant Professor, Faculty of Education, Sohag University
And Associate Professor at Qassim University

Abstract:
The objective of the current study was to investigate the effectiveness
of the 4 MAT model in developing the motivation, achievement and
mastering the manual skills of secondary school’s students in the third
level (the quarterly system). To achieve this objective, the researcher
randomly selected the sample from one of the secondary schools, one
experimental group and the other a control group. The two groups were
verified. The food and nutrition unit were selected from the family and
health education course for the third level students, which was designed
according to the 4MAT model. The tools were (the measure of motivation
for achievement - the note of manual skills). After the study group was
subjected to the study of the unit in the 4MAT, while the control group
studied the same unit in the traditional method, to the superiority of the
students of the experimental group on the students of the control group in
the motivation to achieve and master manual the skills, and then
submitted the research some suggestions and recommendations
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مكدمة البشح:
يمر المجتمع اليوـ بالعديد مف التحديات والتغيرات في شتي المياديف ،ولمواجية ما
فرضتو ىذه التحديات وتمؾ التغيرات  ،كاف لزاما عمى المؤسسات التربوية والتعميمية أف تيتـ
بمراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالب  ،وأف تعي كيفية تعمميـ وفقًا الختالؼ أنماطيـ التعممية

متكامال متوازًنا في كافة الجوانب بما يتالءـ مع
شامال
بناء
ً
ً
 ،لكي تستطيع بناء شخصياتيـ ً
خصائص كؿ مرحمة تعميمية وحاجاتيا.
وقد تزايدت الحاجة إلى فيـ كيفية تعمـ الطالب وفقًا ألنماط تعمميـ في ظؿ انتشار

التعمـ الجماعي وعدـ مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ بمعظـ المؤسسات التعميمية ،وىذا ما
أشار لو العديد مف الخبراء والباحثوف التربيوف (كوجؾ ،3338 ،ص64؛ شاىيف،3322،
ص :8؛ السباب ،3324 ،ص526؛ عبد الرضا وبدف ،3325 ،ص35؛ أبو النادي
والشمري ،3327 ،ص.)329
وعميو فقد أعطت التربية الحديثة أىمية كبري لتنوع طرائؽ وأساليب التدريس  ،ونظرت إلييا
عمي أنيا حجر الزاوية في تقدـ العممية التعميمية ؛ لما ليا مف أىمية في تحقيؽ أىدافيا و
أىداؼ المنيج المدرسي (عبد الرضا وبدف ،3325 ،ص ،)35وقد أشارت الدراسات التي
اىتمت بتدريس الطالب وفؽ أنماط تعمميـ المفضمة إلي أنيـ أبدوا تحس ًنا في التحصيؿ،
فضال عف
وزيادة في تحمؿ المسئولية ،و تكونت لدييـ اتجاىات إيجابية نحو المواد الدراسيةً ،

انضباط سموكيـ Merit, 2012) .؛ Huitt, 2012؛ عياش وزىراف ،3324 ،ص.)275

ولما كانت أنماط التعمـ مرتبطة بتفضيالت الطالب في الطرؽ التي يدركوف بيا المعرفة
ويعالجوف بيا التجربة ،فيمكف القوؿ بأف إدراؾ االختالفات بينيـ قد يساعد في تدريسيـ
بطرؽ مناسبة ويحقؽ أكبر فائدة ممكنة لكؿ طالب (McCarthy & McCarthy,
).2005
ومف أجؿ الوصوؿ إلي التعميـ الذي يمبي رغبات كؿ طالب وحاجاتو ،كاف البد مف تغيير
طرؽ وأساليب التعميـ والتعمـ ،وعدـ االكتفاء فقط بتحسينيا ،وليذا ظيرت الحاجة إلي
استخداـ نماذج تدريسية حديثة تؤكد عمي مراعاة تنوع أنماط التعمـ ،وتركز عمي تنمية
المعارؼ والميارات التطبيقية لدي جميع الطالب باختالؼ قدراتيـ والفروؽ الفردية بينيـ،
مناسبا يقوـ عمي أساس أف لكؿ
بناء
ً
ومف ىذه النماذج التعميمية نموذج الفورمات الذي يعد ً
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فرد صفات وخصائص تنفرد بيا عف غيرىا  ،وتؤثر عمي كيفية تعمـ لممعمومات والميارات
الجديدة وتناسب جميع المراحؿ التعميمية وجميع المقررات الدراسية

(أحمد والجباوى،

 ،3326ص 99؛ أبو سميماف ،3326 ،ص ،)58كما يعكس وجية النظر التربوية التي
تري أف كؿ المتعمميف مف حقيـ أف يتعمموا إلي أقصي ما تسمح بو إمكانياتيـ في المدارس
والفصوؿ (النادي ،333: ،ص426؛ رواشدة ونوافمو والعمري ،3323 ،ص472؛ كوجؾ،
3338؛

 ، (Goodnough, 2010, p234حيث شجع الفورمات المعمميف عمي

االىتماـ بمماذا وكيؼ يتعمموف وليس فقط ماذا يتعمموف(شاىيف ،3322،ص.):8
وقد استندت نماذج أنماط التعمـ إلي مسممة أساسية مفادىا أف التعمـ يتوقؼ عمي
المتعمـ وأسموبو في معالجة المعمومات ،مما يجعؿ كؿ فرد مختمفًا عف األخر في نمط تعممو،

وأشارت مكارثي إلي أف تعدد أنماط التعمـ تمكف المتعمـ مف ربط نصفي الدماغ (األيمف

معا ،واظيار مرونة في معالجة المعمومات باستخداـ كال النصفيف ( (McCarthy,
واأليسر) ً
.2011,p23
وقد قامت مكارثي  McCarthyبتطوير ىذا النموذج باالعتماد عمى العديد مف
النظريات ،مف ضمنيا نظرية "جوف ديوي" القائمة عمي التعمـ بالعمؿ ،لكنيا استندت بشكؿ
أساسي عمي نظرية "ديفيد كولب" في أساليب التعمـ ،والدراسات المتعمقة بجانبي الدماغ.
(McCarthy,2002,p.1؛ عياش وزىراف ،3324 ،ص.)274
وقد اىتمت نظرية كولب بالتعمـ مف خالؿ الخبرة ،وكانت بمثابة الييكؿ العاـ لنموذج
الفورمات ،إال أنيا تختمؼ عنو في تصنيؼ األفراد إلي أربعة أنماط ،وأنيا تحدد نمط التعمـ مف
خالؿ سموؾ المتعمـ بشكؿ يفصؿ كؿ نمط عف اآلخر ،أما نموذج الفورمات فيؤكد عمي
استقاللية النمط باإلضافة إلي ترابط األنماط مع بعضيا البعض ،و يتميز نموذج الفورمات
عف غيره مف النماذج التعميمية بأنو ال يتعارض مع األنظمة التعميمية ،ويبدأ مف المتعمـ
وينتيي عنده (أبو سميماف ،3326 ،ص.)34
كما يقدـ طريقة لمواءمة جميع أنماط التعمـ مف خالؿ جذب المتعمـ لمنمط المفضؿ لديو مع
تفضيال ،ويربط أنماط التعمـ مع التفضيالت الدماغية اليمني
التوسع وعدـ إىماؿ األنماط األقؿ
ً
فضال عف أنو يعمؿ عمي تحويؿ مفاىيـ أنماط التعمـ إلي استراتيجيات تدريسية
واليسرى،
ً

)) ، (Merit,2012ونموذج الفورمات ىو  :عبارة عف حمقة دائرية مف ثماف خطوات تتبع
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أربع مراحؿ لتقديـ المعمومات ،أما المرحمة األولي فيي المالحظة التأممية وتتضمف خطوتيف
ىما (الربط والدمج) ،والمرحمة الثانية ىي بمورة المفيوـ وتتضمف (التصور واإلعالـ)،
والمرحمة الثالثة ىي التجريب النشط وتتضمف (التطبيؽ والتوسع) والمرحمة الرابعة ىي
الخ برات المادية المحسوسة وتتضمف (التنقية واألداء) ،وىذه الخطوات الثماف تعظـ شأف
أنماط التعمـ والسيطرة الدماغية لدي الطالب ( .عياش وزىراف ،3324 ،ص ص -278
.)283
ومف الدراسات التي أثبتت فاعمية الفورمات في التعمـ دراسات كؿ مفMerit, 2012) :
؛ عباس ومغير وجواد3324 ،؛ عياش وزىراف3324 ،؛ الناجي3324 ،؛ التياف3325 ،؛
Ktas& Bilgin, 2015؛ اليدايبة وأمبو سعيدي3327 ،؛ عزاـ(3327 ،
وعميو فإنو إذا استثمرت أنماط تعمـ الطالب مع مراعاة تنوع خصائصيـ بالطريقة التي
تساعدىـ عمى تمبية احتياجاتيـ ورغباتيـ زادت دافعيتيـ لمتعمـ ،كما أنو إذا تـ تصميـ
الموقؼ التعميمي بطريقة تناسب وتعزز قدرات كؿ متعمـ ،فإف نوعية التعميـ ستتحسف .وعمى
المدرسة أف تحا فظ عمى مستوى الدافعية ،أو تعمؿ عمى زيادتيا مف خالؿ تنويع أساليب
التعمـ وطرؽ التدريس ،فكمما حصؿ استمتاع لدى الطالب في العممية التعميمية زادت دافعيتو
تجاه التعمـ سواء كاف ذلؾ برغبة داخمية أو نتيجة مؤثر خارجي (McCarthy& Mc
Carthy,2005).
وقد أكد الفرماوي ،3324( ،ص  )225وأبو السؿ ،3327( ،ص )253عمى أف
أفضؿ المواقؼ التعميمية ىي التي تحفز القدرات مف خالؿ تكويف الدوافع لدي المتعمميف،
وىذه الدوافع تعمؿ عمي تحفيزىـ لعممية التعمـ ،كما تقوـ بدور ميـ في نتاج تعمـ أفضؿ،
حيث ال يحدث تعمـ بدوف دافع أو رغبة في التعمـ.
ويتفؽ عمماء النفس عمى أف الدوافع تعد مف شروط التعمـ الجيد ،فميما كانت المدرسة
اغبا فى
نفعا ؛ إذا لـ الطالب ر ً
مجيزة بالمعدات والمعمميف والمناىج الدراسية ،فيذا ال يجدي ً
مقبال عميو  ،لذا تقر جميع الدراسات التربوية و النفسية أنو يجب أف تتوافر درجة
التعمـ ً ،
مناسبة مف الدافعية حتى يحدث التعمـ الجيد ( .مخيمر والعبسي ،3325 ،ص.)33:8

ويعد الدافع لإلنجاز مف الدوافع الميمة بالنسبة لمتعمـ ،فيو مف أىـ العوامؿ التي تؤدي
إلي رقي وتقدـ المجتمعات ،وىو الدعامة األولي في نيوض أي مجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا
وصناعيًّا (الفرماوي  ،3324،ص  ،)227وألىمية ىذا الدافع لإلنجاز في تحسف التعميـ
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والتعمـ استيدؼ عدد مف الدراسات السابقة دراسة الدافع لإلنجاز في مجاالت متعددة ،ولكف
مع متغيرات أخري خالؼ نموذج الفورمات ومنيا( :شمبي3322،؛ غيمات وعميمات3322،؛
كمور3323 ،؛ عبد المطيؼ3325 ،؛ مخيمر والعبسي3325 ،؛ (Taheri, Nasiri,
 .Moaddal, Nayebi, Louyeh, 2015أما دراسات )Idris & Ibrahim,(2015
و ) Dikkatin, (2012فقد توصمت لفاعمية الفورمات في تحسف الدافعية لمتحصيؿ.
ونظر ألىمية مقرر التربية األسرية والصحية في النيوض بحياة األسرة والمجتمع،
ًا
واعداد الفرد لمحياة المستقبمية  ،فقد سعت وزارة التربية والتعميـ بالمممكة العربية السعودية
إلي إعداد طالبة المرحمة الثانوية مف خالؿ ىذا المقرر لمعمؿ والمشاركة في مجاالت تنمية
المجتمع ونيضتو (آؿ عاطؼ ،3324 ،ص ،)3وىو مف المقررات الميمة التي تمقي الضوء
عمي جميع جوانب الحياة وعالقتيا باألسرة والفرد وتكمف أىميتو في تييئة الفتاة لمواجية
فاعال في أسرتيا
حياتيا بالتعامؿ الرصيف مع كؿ مواقفيا وصعوباتيا واعدادىا لتصبح
عضوا ً
ً
ومجتمعيا  ،وتعي دورىا الفاعؿ في الحياة ( .كوجؾ ،3338 ،ص)38
ولكي ُيحقؽ ىذا المقرر أىدافو البد مف االىتماـ بطرائؽ تدريسو  ،وشحذ دافعية الطالبات
لتحقيؽ نتائج التعمـ المستيدفة منو  ،حيث إف حدوث التعمـ يتوقؼ عمي المتعمـ نفسو،
واستعداده وقابميتو لمتعمـ والنشاطات التي يقوـ بيا.
وألف مقرر التربية األسرية والصحية بالمرحمة الثانوية – كمقرر نظري تطبيقي-
ييدؼ إلي إكساب الطالبات الخبرات الميارية التي تعدىا لمحياة وتمكنيا مف التعامؿ مع
تطوراتيا الحديثة (كتيب المعممة لمتربية األسرية والصحية -)3326 ،كاف البد مف االىتماـ
بدوافع الطالبات إلتقاف الميارات اليدوية  ،كما أشارت بعض الدراسات إلي أف الطالبات
ينجزف بصورة أفضؿ في الفصؿ عندما ينخرطف في نشاطات عممية ،ويتحسف توجيو
المتعممات وفيميف عند اىتماميف بالموضوع وعند فيميف ألية تطبيؽ ما يتعممنو( .عمواف،
 ،3327ص.)32
ويعد الدافع لإلتقاف أداة دافعة ميمة إف أُحسف استغالليا ،فاإلتقاف قوة سيكولوجية تنشأ
بدوف الحاجة إلى المكافآت الخارجية ،مما يؤدي بالمتعمـ إلي محاولة إتقاف الميمات مف أجؿ
شعور داخمي بالكفاية وليس مف أجؿ مكافأة خارجية (غباري ،3323 ،ص  ،)243وأشار
مصطفي ( ) 3323إلي أف دافعية اإلتقاف تتمثؿ فيما يمي :الرغبة في التميز ،واألداء الذاتي
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المتفرد عف األخريف ،و الرغبة في المعرفة واالطالع ،والجدية ،والمثابرة في األداء ،والتعمـ
العميؽ ،وىذا مف ضمف ما أدرجتو الباحثة كمحاور لمقياس الدافع لإلنجاز ،كما يتـ التأكيد
عميو بمراحؿ نموذج الفورمات.
ونظ ار ألىميػة الميػارات اليدويػة كمكػوف أساسػي مػف مكونػات أي عمػـ تطبيقػي ،فقػد أُجريػت
عػػدة دراسػػات فػػي مجػػاالت مختمفػػة بيػػدؼ تنميػػة الميػػارات اليدويػػة ومػػف ىػػذه الدراسػػات مػػا يمػػي:
(مصطفي3323 ،؛ زروؾ وعياد3323 ،؛ عبد الفتاح.)3327 ،
وعمي ضوء ما سب ؽ فإف أكثر ما يتعممو الطالب وأكثر ما يدوـ أثره  ،ىو ما يتعممو
بالطريقة التي تناسبو  ،وليس بالطريقة التي تناسب معممو (Taheri, et al., 2015,
) ،p134فكؿ متعمـ لديو إمكانية التعمـ والوصوؿ إلي مستوي التمكف و اإلتقاف إذا توافرت لو
استراتيجيات وأساليب التعمـ التي تتناسب مع قدراتو وأنماط تعممو (النادي ،333: ،ص
)426

مػكلة البشح:
عمى الرغـ مف شيوع القاعدة التربوية التى تقرر أف لكؿ متعمـ شخصية المتكاممة  ،و
سماتو التي تميزه عف غيره  ،فإف مف المالحظ في المدارس أف استراتيجيات التدريس تبني
عمي التوجو إلي التعمـ الجماعي بالطريقة نفسيا دوف مراعاة اختالؼ أنماط تعمـ الطالب
(اليدابية وأمبو سعيدي ،3327 ،ص.)5
كما لوحظ في اآلونة األخيرة عدـ االىتماـ بمادة التربية األسرية والصحية نتيجة عدـ
وجود اختبارات نيائية ليا وتصنيفيا ضمف المواد الفرعية ذات األىمية المتدنية بالمدارس ،كؿ
ذلؾ جعؿ اىتماـ الطالبة بيذه المادة يتراجع ،وىذا ما أكدتو دراسات الثقفي(،3323ص )6و
جاىا ( ،3323ص )3وآؿ عاطؼ ( ،3324ص.)7
كما الحظت الباحثة مف خالؿ إشرافيا عمي طالبات التربية الميدانية بالمرحمة الثانوية،
وكذلؾ مقابالتيا غير المقننة مع بعض معممات ومشرفات المادة  ،أف تدريس المقرر يعاني
مف عدة مشكالت تتمثؿ في :انخفاض الدافع لإلنجاز ،ومف ضعؼ إتقاف الميارات العممية
واليدوية لدي الطالبات ،وقد يرجع ذلؾ إلي أف معظـ طرؽ التدريس المستخدمة تتعامؿ مع
فضال عف أف معظـ المعممات
الطالبات كمجموعة واحدة  ،وال تراعي الفروؽ الفردية بينيفً ،
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منفصال عف العممي ،مما أدي إلى عدـ االىتماـ بالخبرة الحسية لمطالبات في
يدرسف النظري
ً
عممية اإلدراؾ.

ونظ ار لقمة الدراسات في مجاؿ التربية األسرية – عمى حد عمـ الباحثة -التي استيدفت
استقصاء فاعمية نموذج الفورمات لتنمية الدافع لإلنجاز واتقاف الميارات اليدوية لدي طمبات
المرحمة الثانوية ،وكذلؾ ما توصمت إليو نتائج بعض الدراسات مثؿ :دراسة أحمد والجباوي
( 3326ص ):2التي أشارت إلي عدـ وجود أثر لنموذج الفورمات في تحسيف الدافعية
العقمية لدى الطالبات ،ودراسة يخمؼ وخميفة ( )3326التي أشارت نتائجيا إلي أف الدافعية
لإلتقاف لدي طالب الجامعة أقؿ مف الدافعية لمتحصيؿ ،كما أكدت عمي أىمية تعزيز دافعية
االتقاف بوجو عاـ.
وباستقراء ماسبؽ ،ولكي يمكف تعميـ جميع الطالبات داخؿ الصفوؼ مع مراعاة
اختالؼ أنماط تعمميف ،يفضؿ مراعاة تصميـ التعميـ بشكؿ متنوع يتيح الفرصة لكؿ طالبة أف
تحقؽ النجاح في المقرر ،وال يتحقؽ ذلؾ إال بربط الجانبيف النظري بالعممي ليكتمؿ المعني
وتنمو الخبرة وتتكوف مفاىيـ ىذا العمـ وترسخ في أذىاف الطالبات.
وبناء عمى كؿ ما سبؽ فإف استخداـ نموذج الفورمات في التدريس يعمؿ عمي ربط الجانب
النظري بالجانب العممي حيث يتضمف مساريف ىما :إدراؾ الخبرة ،ومعالجة المعمومات ،وىذا
ما أشارت إليو دراسات مكارثي ) McCarthy (2007وأبو سميماف ( ،3326ص (6:وعزاـ
يحسف التعمـ ألنو يجعؿ الطالبة محور العممية التعميمية ،
( ،3327ص ،)336كما أنو قد
ِّ

فيي التي تبحث عف الحقائؽ والمعمومات ،وتتعمـ مف خالؿ التجربة واالكتشاؼ ،وتعدؿ

خبرتيا وتبني معرفتيا ،وتوسع خبراتيا ،وتطبؽ ما تعممتو في مواقؼ الحياة المختمفة.
خصبا
مجاال
ومقرر التربية األسرية والصحية الذي يعبر عف الحياة اليومية لمطالبات ،يعد
ً
ً

لتطبيؽ نموذج الفورمات الذي يؤكد عمي أىمية الخبرات اليومية لمتعمـ ،ليذا يحاوؿ البحث
الحالي استقصاء فاعمية نموذج الفورمات في تنمية الدافع لإلنجاز واتقاف الميارات اليدوية
لدي طالبات المرحمة الثانوية بالمستوي الثالث ،ولدراسة ىذه المشكمة يتـ اإلجابة عف األسئمة
التالية:
 -2ما التصور المقترح لتخطيط وحدة الغذاء والتغذية بمقرر التربية األسرية والصحية
لمطالبات عينة البحث وفقا لنموذج الفورمات؟.
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 -3ما فاعمية نموذج الفورمات في تنمية الدافع لإلنجاز لدي الطالبات عينة البحث؟
 -4ما فاعمية نموذج الفورمات في إتقاف الطالبات عينة البحث لبعض الميارات اليدوية؟
 -5ما العالقة االرتباطية بيف نمو الدافع لإلنجاز  -مف خالؿ مقياس الدافع لإلنجاز –
وتنمية الميارات اليدوية – مف خالؿ بطاقة مالحظة الميارات اليدوية – لدي
الطالبات عينة البحث؟

فسوض البشح:

حاوؿ البحث الحالي اختبار صحة الفروض التالية:

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )3036بيف متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس
الدافع لإلنجاز.
 -3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )3036بيف متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة
مالحظة الميارات اليدوية.
 -4ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف درجات طالبات المجموعة التجريبية
ودرجات المجموعة الضابطة في مقياس الدافع لإلنجاز وبطاقة مالحظة الميارات اليدوية.

أٍداف البشح:
ىدؼ البحث الحالي إلي:
 تنمية الدافع لإلنجاز في مقررالتربية األسرية والصحية لدي طالبات المرحمة الثانويةباستخداـ نموذج الفورمات لمكارثي.
 تنمية بعض الميارات ال يدوية في مقررالتربية األسرية والصحية لدي طالبات المرحمةالثانوية باستخداـ نموذج الفورمات لمكارثي.

سدود البشح:

التزـ البحث الحالي بالحدود التالية:

 الحدود الزمانية :الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي ( )3328-3327حيث يدرسمقرر التربية األسرية والصحية لطالبات المرحمة الثانوية بالمستوي الثالث.

 الحدود المكانية :المدرسة الثانوية الثالثة بمدينة بريده ،حيث تقوـ الباحثة باإلشراؼ عمىطالبات التربية الميدانية بيا.
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 -الحدود البشرية :

تكونت عينة البحث مف ( )73طالبة بالصؼ الثاني الثانوي في

المستوي الثالث  ،قُسمت عمى النحو اآلتي  )43( :طالبة مجموعة تجريبية ،و( )43طالبة
مجموعة ضابطة ،وقد وقع االختيارعمي طالبات الصؼ الثاني الثانوي لألسباب التالية:

 المرحمة الثانوية مف المراحؿ الحرجة في حياة الطالبات  ،حيث يعترييا كثير مف التغيراتفي جميع جوانب النمو ،وتتبايف فييا الفروؽ الفردية بيف الطالبات ،مما يتطمب مراعاة
التعامؿ معيف حسب قدراتيف.
وتحديدا المستوي الثالث يقع في منتصؼ المرحمة حيث اكتسبت
 الصؼ الثاني الثانويً
الطالبة بالمستوييف السابقيف معمومات غذائية جيدة تؤىميا لربط الخبرات الجديدة بما لدييا
مف معمومات غذائية سابقة مما يؤسس ويؤصؿ لممعرفة الجديدة.

 الحدود الموضوعية :وحدة الغذاء والتغذية بكتاب التربية األسرية والصحية المقرر عمىطالبات الصؼ الثاني الثانوي في المستوي الثالث ،وذلؾ لتنوع موضوعاتيا ،واحتوائيا عمي
العديد مف الميارات اليدوية المستيدفة بالبحث خالؼ الوحدات األخري بالمقرر التي غمب
عمييا الطابع النظري وتخمو مف الميارات اليدوية.

حتديد مصطلشات البشح:

تـ تعريؼ مصطمحات البحث إجرائيًّا كما يمي:

 مكسز الرتبية األضسية والصشية:ىو  :مجموعة الموضوعات الدراسية المتضمنة بمقرر التربية األسرية والصحية بالمرحمة
الثانوية ذات الطبيعة النظرية التطبيقية ،والذى ييدؼ إلي إكساب الطالبات الخبرات المعرفية
والميارية والقيـ التي تعدىا لمحياة وتمكنيا مف التعامؿ مع تطورات الحياة الحديثة وإلعدادىا
فاعال في أسرتيا ومجتمعيا  ،وتعي دورىا الفاعؿ في الحياة.
لتصبح
عضوا ً
ً

 -منوذز الفوزمات4MAT :

عرفو أحمد والجباوي ( ،3326ص  ):2بأنو  :نموذج تعميمي يقوـ عمى الجمع بيف
أنماط التعمـ وأنماط التعميـ وطرائؽ التدريس لجانبي الدماغ  ،ويتضمف أربعة مراحؿ ىي :
(تكامؿ الخبرة مع الذات ،وتشكيؿ المفيوـ ،والتجربة العممية ،واالكتشاؼ الذاتي).

ويعرؼ إجرائيًّا بأنو  :نموذج تعميمي قائـ عمي أربعة أنماط لمتعمـ ويساعد عمي

تنشيط القدرة عمي التحكـ في وظائؼ نصفي الدماغ (األيمف واأليسر) ،ويتكوف مف أربع
مراحؿ ىي :المالحظة التأممية وبمورة المفيوـ والتجريب النشط والخبرات المادية المحسوسة،
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وكؿ مرحمة تتضمف خط وتيف إحداىما موجيو لمنصؼ األيمف مف الدماغ واألخرى موجية
لمنصؼ األيسر ،وىي بالترتيب :الربط والدمج ،والتصور والمعمومة ،والتجريب والتوسع،
والتنقية واألداء الذي تـ اتباعو في تصميـ وتطبيؽ وحدة الغذاء والتغذية لممستوي الثالث
لطالبات المرحمة الثانوية عينة البحث.

الدافع لإلدماش:
يعرؼ إجرائيًّا بأنو :رغبة الطالبة في بذؿ الجيد والمثابرة وتحمؿ مسئولية أداء

المياـ واألنشطة المتضمنة بوحدة الغذاء والتغذية بكفاءة وسرعة وسيولة وطموح ِ
عاؿ

لموصوؿ إلي النجاح ،ويقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في المقياس المعد ألغراض
البحث الحالي.

 إتكاٌ املَازات اليدوية:يقصد بيا  :أداء الطالبات  -عينة البحث  -لمموضوعات العممية  -بوحدة

الغذاء والتغذية -القائـ عمي التآزر الحركي بسرعة ودقة وفيـ واتقاف مع توفير الوقت
والجيد وتجنب المخاطر التي قد تحدث أثناء األداء ،والتى ِقيست مف خالؿ بطاقة

المالحظة المعدة ليذا الغرض.

خطوات البشح :سار البحث الحالي وفؽ الخطوات التالية:
-2االطالع عمى بعض الكتب والمراجع ،واجراء مسح لمدراسات السابقة العربية
واألجنبية في مجاؿ البحث لتكويف خمفية نظرية واالستفادة منيا في جميع مراحؿ

البحث الحالي.

-3إعداد المواد التعميمية ،وتشمؿ ما يمي:

أ -دليؿ المعممة لتدريس وحدة الغذاء والتغذية بنموذج الفورمات( .إعداد
الباحثة)

ب -كتيب الطالبة لدراسة وحدة الغذاء والتغذية بنموذج الفورمات ( .إعداد
الباحثة)

 -4إعداد أدوات قياس البحث ،وتشمؿ ما يمي:

أ -مقياس الدافع لإلنجاز( .إعداد الباحثة)
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ب -بطاقة مالحظة الميارات اليدوية بوحدة الغذاء والتغذية( .إعداد الباحثة)

 -5اختيار عينة البحث مف طالبات الصؼ الثاني الثانوي بالمستوي الثالث ،وتـ
تقسيميف إلي مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة.

 -6تطبيؽ أداتى البحث قبميًّا عمي المجموعتيف (التجريبية والضابطة).

 -7تدريس وحدة الغذاء والتغذية بنموذج الفورمات لممجموعة التجريبية وتدريس ذات
الوحدة لممجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية.

 -8تطبيؽ أداتى البحث عمي المجموعتيف (التجريبية والضابطة) تطبيقًا بعديًّا ،وذلؾ
بعد االنتياء مف تدريس الوحدة.

 -9المعالجات اإلحصائية لمتوصؿ إلي نتائج البحث.
 -:مناقشة النتائج وتفسيرىا.

 -23تقديـ التوصيات والمقترحات.
أٍنية البشح :ترجع أىمية البحث الحالي  -بعد التحقؽ مف فروضو  -في أنو:
 قد يساعد مشرفات التربية األسرية فى تدريب المعممات بالخدمة عمي تطبيؽ نموذجالفورمات في التدريس بالمرحمة الثانوية.

دليال لممعممة في وحدة الغذاء والتغذية بكتاب التربية األسرية والصحية
 يقدـ ًإلرشادىا لمتدريس بنموذج الفورمات.

مصمما وفقًا لدائرة التعمـ ذات المراحؿ األربعة  ،التى تعزز أنماط
كتيبا لمطالبة
 يقدـ ًً
التعمـ المسند إلي الدماغ بكؿ مرحمة ،كما يسيـ في تحقيؽ النمو المتوازف لدى
الطالبات عف طريؽ إتقاف دورة كاممة مف أساليب التعمـ.

 قد يفتح المجاؿ أماـ الباحثيف إلجراء مزيد مف البحوث والدراسات باستخداـ نموذجالفورمات في مراحؿ تعميمية أخري.

 يقدـ نماذج إرشادية مثؿ ( :دليؿ المعممة -كتيب الطالبات) لمباحثيف في مجاؿالمناىج وطرؽ التدريس عامة ،وطرؽ تدريس التربية األسرية خاصة.
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اخللفية اليعسية للبشح:
يعد نموذج الفورمات  4MATأحد نماذج أنماط التعمـ "لبرنيس مكارثي"

 ،McCarthyوسمي بيذا االسـ ألنو يركز عمى أربعة أنماط لممتعمميف تتداخؿ مع
بعضيا البعض كنسيج القماش  ،وتؤكد ذلؾ الترجمة العربية لكممة ( )MATالتي تعني

أيضا اختصار لمتعبير ()4 Mode Application Techniques
حصيرة  ،وىي ً
أي  :اآلليات التطبيقية لألنماط األربعة(Dikkatin,2012, p2198).

وقد صممت "مكارثي" ىذا النموذج منذ عاـ 2:83ـ  ،وانتيت منو عاـ

2:98ـ ،في ضوء اإلطار الفكري والفمسفي آلراء ونظريات كؿ مف :جوف ديوي وديفيد

كولب وأبحاث التعمـ المستند إلى نصفي الدماغ ،لكنيا أستندت  -بشكؿ أساسي -

عمي أبحاث "ديفيد كولب" في أساليب التعمـ ،والدراسات المتعمقة بجانبي الدماغ.

) (McCarthy,2002, p1وفيما يمي عرض مختصر لبعض النظريات التي استندت
مكارثي عمييا في بناء نموذج الفورمات:

أولًا :منوذز ديفيد كولب ):(David Kolb
أشارت مكارثي ( McCarthy )3333, p3إلى أف نظرية كولب لمػتعمّـ تسػتند

عمػػى محػػوريف ىمػػا :الفعػػؿ والمعرفػػة ،كمػػا أوضػػح كولػػب أف ىنػػاؾ طرقًػػا أربعػػة لمعالجػػة
عممية التعمّـ وىي ( :الخبرة المباشرة و االنغماس في تجربة جديدة والمالحظػة التأمميػة
ّ
ومراقبػػة التجربػػة وتكػػويف المفيػػوـ المجػػرد لموصػػوؿ إلػػي النظريػػات و التجريػػب النشػػط
واالستخداـ العممي لمنظريات في حؿ المشكالت)( .فممباف ،3323 ،ص.)26

وقسػػـ نمػػوذج كولػػب تعمػػـ الطػػالب إلػػى أربعػػة أنمػػاط ىػػي(Dikkatin,2012, :
َّ
)p2199
 -2النمط التباعدي  :يتميز الطالب فيو بالقدرة عمي الخياؿ وطرح األفكار ولدييـ
اىتمامات ثقافية واسعة.

 -3النمط االستيعابي :يتميز الطالب فيو باالىتماـ بالمفاىيـ المجردة  ،وييتموف
بالنظرية أكثر مف التجربة والممارسة  ،ولدييـ فيـ واسع لممعمومات.

 -4النمط التقاربي :يتميز الطالب فيو بالقدرة عمي التطبيؽ العممي لممفاىيـ والنظريات
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 ،كما لدييـ قدرة عمي اتخاذ القرار وحؿ المشكالت.

 -5النمط التواؤمي : :يتميز الطالب فيو بالقدرة عمي التعمـ مف خالؿ العمؿ والخبرة ،
كما يفضموف المشاعر عمي التحميؿ المنطقي ،ويعتمدوف عمي الجماعة في

الحصوؿ عمي المعمومات.

ثاىيا :وظائف داىيب الدماغ وعالقتَا بينوذز الفوزمات:
يري ( Wilson& Speasكما ورد في :التياف ،3325 ،ص )57أف التعمـ

إطار عمميًّا لعممية التعميـ والتعمـ ،حيث أرجع سموكيات
ًا
المستند إلي الدماغ يوفر
المتعمميف إلي العوامؿ البيولوجية ،والتى تسمح بربط التعمـ بخبراتيـ الحياتية الواقعية.
وقد حدد أبو سميماف ( ،3326ص ص )79-74سيطرة نصفي الدماغ فيما يمي:

-2أصحاب سيطرة النصؼ األيمف :يتسـ صاحب أفضمية النصؼ األيمف بما يمي:

يفضؿ الشرح المرئي – تجريدي – يتناوؿ المواضيع بصورة كمية – لديو القدرة عمي
إدراؾ وتمييز األشكاؿ المعقدة -لديو خياؿ خصب  -تغمب عميو االنفعاالت

والعواطؼ -يواجو المشكالت بطريقة غير جادة – يفضؿ الوصوؿ إلي فكرة عامة-

مجردا.
تفكير
ًا
يفضؿ األعماؿ التي تتطمب
ً
-3أصحاب سيطرة النصؼ األيسر :يفضؿ الشرح المفظي -تحميمي -يعالج القضايا

معالجة تسمسمية خطية – ييتـ بالحقائؽ والتفاصيؿ -ييتـ بالمنطؽ والسببية-
لديو القدرة عمي معالجة األرقاـ بنجاح  -لديو القدرة عمي المعالجات المرتبطة

بالوقت -يواجو المشكالت بطريقة جادة -ينتج األفكار بطريقة منطقية -يفضؿ

محسوسا -يفضؿ نشاطات التحميؿ.
تفكير
ًا
األعماؿ التي تتطمب
ً
باستقراء ما سبؽ يتضح أف "مكارثي" قد استفادت مف نظريات كولب القائمة عمى

تكامؿ نصفي الدماغ في االىتماـ بالخبرة كمدخؿ لمتعمـ وأف جانبي الدماغ يعمالف في
صورة متكاممة ،ومف ثـ قامت ببناء نموذجيا وتعريفو وتوضيح مراحمو وأنماط

المتعمميف ،وفيما يمي عرضا لذلؾ.
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منوذز الفوزمات:
تعسيف منوذز الفوزمات:
الحظت الباحثة مف خالؿ اطالعيا عمى المراجع والدراسات السابقة حوؿ ىذا

النموذج  :تعدد مسمياتو  ،فمنيـ مف أطمؽ عميو نموذج الفورمات أو نموذج مكارثي،

والبعض أسماه استراتيجية مكارثي ،وىناؾ مف أسماه دائرة مكارثي أو عجمة مكارثي>

وقد أطمؽ عميو البعض األخر نظاـ الفورمات ....إلخ ،وعميو تعددت وتباينت تعريفات

ذلؾ النموذج بتعدد مسمياتو ،وفيما يمي عرض لبعض تمؾ التعريفات:

نظاما لمتعميـ
عرفتو مكارثي ( )McCarthyبأنو  :نموذج تعميمي تتابعي يعتبر
ً
قائما عمي أربعة أساليب أساسية لمتعمـ  ،ىي  :األساس في تسميتو بيذا
والتدريب ً
االسـ ،وكذلؾ دمج وظائؼ جانبي الدماغ (األيمف واأليسر) مع أساليب التعمـ لتكويف
دورة تعميمية كاممة تبدأ مف اإلدراؾ الحسي وتنتيي باألداء أو التطبيؽ ،يتـ ذلؾ خالؿ

ثمانية خطوات ،اُشتقت مف نموذج كولب في أساليب التعمـ ،ومفيوـ جانبي الدماغ،
والخطوات ىي :االتصاؿ بتجارب سابقة ،وتحميؿ التجربة ،والتأمؿ في المفاىيـ ،وتحديد

المفاىيـ ،وتجربة المفاىيـ ،وتوسيع التعمـ ،وتقييـ الطمبة لمتجارب ،ودمج التجارب مع

الحياة اليومية (.(McCarthy,2002, p25

وعرفتو ميريت  : (2012) Meritبأف الفورمات استراتيجية تعميمية تدريبية

تجمع المبادئ األساسية لعدة نظريات قائمة في التطور اإلنساني باإلضافة إلي

النظريات الحديثة في وظائؼ الدماغ.

نموذجا عالجيًّا لمتخطيط وحؿ المشكالت ،وترتبط كؿ مرحمة
ويعتبر نموذج الفورمات
ً

مف مراحؿ الدائرة األربعة بنوع معيف مف التفكير أو نمط التعمـ ،وتستند أنماط التعمـ

األربعة ىذه إلى المداخؿ المختمفة في استقباؿ ومعالجة المعمومات .وتصؼ عمميتا اإلد ا
رؾ والمعالجة عممية التعمـ برمتيا عند المتعمميف ( .الميداوي ،3325،ص)64

باستقراء التعريفات السابقة تخمص الباحثة إلي أف نموذج الفورمات نموذج

تدريسي يتكوف مف أربع مراحؿ في دائرة تعمـ رباعية ىي :المالحظة التأممية ،وبمورة
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المفيوـ ،والتجريب النشط ،والخبرات المادية المحسوسة ،والذي سيتـ توظيفو لتدريس

وحدة الغذاء والتغذية لطالبات المجموعة التجريبية وتحويؿ أنماط تعمـ الطالبات إلي

أنشطة تعميمية ،كما اختارت الباحثة تسمية الفورمات بنموذج ألنو بالفعؿ يمثؿ حمقة

الوصؿ بيف التصور النظري لطرؽ التدريس والممارسة الفعمية لتمؾ الطرؽ في الموقؼ

التعميمي.

أمناط املتعلنني بينوذز الفوزمات:
قسمت "مكارثي" فى نموذجيا المتعمميف إلى أربعة أنماط  ،وىى (:المتعمـ

التخيمي -المتعمـ التحميمي -المتعمـ المنطقي -المتعمـ الديناميكي) ،وذلؾ في ضوء
استنادىا بشكؿ أساسي عمي أبحاث "ديفيد كولب" في أساليب التعمـ ،والدراسات

المتعمقة بجانبي الدماغ) ، (McCarthy,2002,p.1وقد اتفؽ معيا كؿ مف :التياف

( ،3325ص)65؛ الميداوي ( ،3325ص)64؛ عزاـ ( ،3327ص ص-336
 ،)337وفيما يمي عرض ألنماط تعمـ الطالب :

أولًا :املتعله التخيلي :وىو الذي يبحث عف المشاركة الشخصية والمعاني والترابطات في

شيئا معي ًنا،
جديا ويتأمؿ بخبرتو .ويحتاج لمعرفة لماذا يتعمـ ً
كؿ ما يتعممو ويتفاعؿ ً
والسؤاؿ األساسي الذي يطرحو ىو لماذا؟

استراتيجيات التعمـ المناسبة ليذا النمط ىي :االستماع والتحدث والتفاعؿ والعصؼ

الفكري.

األنشطة التعميمية المناسبة  :الخريطة الذىنية  ،العصؼ الذىني ،مشاىدة

الفيديو ،القوائـ ،المناقشة (التياف ،3325 ،ص.)65

ثاىيًا :املتعله التشليلي  :وىو الذي يبحث عف الحقائؽ والمعمومات ويفكر مف خالؿ

األفكار المجردة  ،ويفضؿ العمميات المجردة والتأمؿ ،ويحتاج إلى التركيز عمى محتوى
ما يتعممو  ،والسؤاؿ األساسي الذي يطرحو ىو ماذا؟

اضرتاتيذيات التعله املياضبة هلرا الينط ٍي :المشاىدة والتحميؿ والتصنيؼ ووضع

النظريات.
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األنشطة التعميمية المناسبة :البحث عف الحقائؽ مف مصادر التعمـ المتعددة

مثؿ):كتب ،مواقع عمى اإلنترنت ،أشرطة فيديو( ( .التياف ،3325 ،ص.)65

ثالجًا :املتعله امليطكي  :ويتعمـ مف خالؿ الفعؿ والتجريب وتطبيؽ النظريات  ،ويحصؿ

عمى المعمومات مف خالؿ التجريب النشط والمعالجة المجردة  ،ويحتاج لمعرفة كيؼ
يمكف تطبيؽ ما يتعممو والسؤاؿ األساسي الذي يطرحو ىو كيؼ؟ .

استراتيجيات التعمـ المناسبة ليذا النمط ىي :التجريب والتفاعؿ.

األنشطة التعميمية المناسبة  :مثؿ إتماـ واجب كتابي ) كتابة رسالة مف أو إلى شخص

مف رواية أو جريدة أو مقالة( ( .التياف ،3325 ،ص.)65

زابعًا :املتعله الديياميكي :ويتعمـ مف خالؿ االستكشاؼ والبحث عف اإلمكانيات واالكتشاؼ
عمميا يحب تطبيؽ ما
مف خالؿ المحاولة والخطأ  .ويحب التجريب وفحص تجاربو
ً
يتعممو في المواقؼ الجديدة ويتقي ويعدؿ ما تعممو مف خالؿ طرح أسئمة مثؿ ماذا إ ًذا؟

استراتيجيات التعمـ المناسبة ليذا النمط ىي :العرض واالستكشاؼ واإلبداع.

األنشطة التعميمية المناسبة  :مشاركة المتعمميف األخريف وحب المغامرة  ،والتعديؿ

(التياف ،3325،ص.)65
مساسل منوذز الفوزمات:

يسير نموذج الفورمات "لمكارثي" في دورات تعمـ رباعية مف مراحؿ متتابعة

بتسمسؿ ثابت وقد ضمنت مكارثي كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ تفضيالت الطمبة الستعماؿ

النصؼ األيمف واأليسر واتفؽ معيا كؿ مف :عباس وآخروف ( ،3323ص ص-:
)23؛ عياش وزىراف ( ،3324ص)279؛ التياف ( ،3325ص)68؛ أبو سميماف

( ،3326ص ص):6-96؛ أحمد والجباوي ( ،3326ص):2؛ عزاـ ( ،3327ص

ص )322-338وفيما يمي عرض ليذه المراحؿ:
 - 0املسسلة األولي :املالسعة التأملية:

وتمثؿ اإلجابة عف السؤاؿ ( لماذا ) بدائرة التعمـ بالنموذج  ،وفي ىذه المرحمة تقوـ

المعممة بتأسيس ارتباطات قوية مف خالؿ ربط الخبرات السابقة لمطالبات بالتعمـ
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الجديد ،وتييئتيف لالنتقاؿ مف الخبرات المادية المحسوسة إلى المالحظة التأممية ،

والمناخ التعميمي يسوده الثقة واالنفتاح والتشجيع وروح االكتشاؼ ( .فممباف،3323 ،

ص.)56

- 8املسسلة الجاىية :بلوزة املفَوو:
وتمثؿ اإلجابة عف السؤاؿ ( ماذا ) بدائرة التعمـ بالنموذج  ،في ىذه المرحمة

تنتقؿ الطالبة مف المالحظة التأممية إلي المفيوـ المجرد مف خالؿ التفكير والتأمؿ،

ويتـ التدريس في ىذه المرحمة بالطرؽ التقميدية ؛ كالمحاضرة والعروض التقديمية
والوسائط المتعددة والقراءات ،و المناخ التعميمي يسوده جو التمقي واالستيعاب والتفكير

واإلنصات ( .فممباف ،3323،ص)57
- 3املسسلة الجالجة :التذسيب اليػط:

وتمثؿ اإلجابة عف السؤاؿ( كيؼ) بدائرة التعمـ بالنموذج  ،في ىذه المرحمة

تنتقؿ الطالبة مف المفيوـ المجرد إلى التجريب النشط والفائدة الحقيقية مف التعمـ

الجديد ،وتمثؿ الجانب العممي لمعمـ  ،ويتـ التدريس في ىذه المرحمة مف خالؿ التجارب

والتطبيقات والعمؿ الجماعي أو الفردي ،المناخ التعميمي يسوده التجريب النشط .

(فممباف ،3323،ص.)57

- 4املسسلة السابعة :اخلربات املادية احملطوضة:
وتمثؿ اإلجابة عف السؤاؿ (ماذا لو) بدائرة التعمـ بالنموذج  ،في ىذه المرحمة

تقوـ الطالبة بتجريب الخبرة الجديدة  ،مف خالؿ دمج المعرفة مع خبراتيا وتجاربيا،

فتوسع مفاىيميا السابقة وتطورىا بشكؿ جديد ،وبتنقية الخبرة وتعديميا ؛ بحيث

تناسبيا شخصيًّا وتستفيد منيا في الحياة ،وبيذا تعود دورة التعمـ إلي نقطة البداية أي
إلي المتعمـ نفسو ،ويتـ التدريس في ىذه المرحمة مف خالؿ االكتشاؼ و طرؽ التعميـ

الفردي والجماعي ،والمناخ التعميمي يسوده جو االحتفاؿ والعمؿ.
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بناء عمى ما سبؽ  :يتـ تعميـ جميع الطالبات وفؽ أنماط تعمميف ،وبذلؾ يستمتعف

بالتعميـ لربع الوقت وفؽ نمط التعمـ الذي لدييف ،ويستفدف في األرباع الثالثة األخرى

مف الوقت في توسيع مقدرتيف عمى تعمـ الثالثة األخرى.
اخلطوات الجناٌ يف دائسة التعله الطبيعية بينوذز الفوزمات:

يتكوف نموذج الفورمات مف أربعة مراحؿ وفقًا ألنماط التعمـ األربعة  ،وكؿ مرحمة

منيا مقسمة إلي خطوتيف وفقًا لجانبي الدماغ ( األيمف ،واأليسر) ،وبالتالي يتضمف
ِ
ثماف خطوات؛يناسب كؿ منيا نوع معيف مف أنماط التعمـ ،وفيما يمي عرض
النوذج

ليذه المراحؿ (:فممباف3323ـ  ،ص ص  63-59؛ وعياش وزىراف3324،ـ  ،ص
ص283-279؛ وأبو سميماف ،3326 ،ص ص )23:-226والشكؿ ( )3يوضح
المراحؿ الثماف لدائرة التعمـ بنموذج الفورمات

شكؿ()3

المراحؿ الثماف لدائرة تعمـ الفورمات
(مف تصميـ الباحثة)

األقطاب األزبعة يف دوزة ( أو دائسة ) التعله:
يمثؿ نموذج الفورمات دورة تعمـ يتـ فييا الدمج بيف نماذج التعمـ وأنماطو ،

وتتكوف مف بعديف ىما :بعد نظري و ىو ( :اإلدراؾ) ،وآخر عممي  ،ىو ( :معالجة

متكامال لمتعمـ  ،وينتج عف ىذه الدورة أربعة
إطار
المعمومات) ،وبذلؾ تكوف الفورمات ًا
ً
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أنماط لمتعمـ ( .فممباف ،3323 ،ص ص 56-55؛ وأبو سميماف ،3326 ،ص ص

.)58-4:

ثالجًا :خطوات التدزيظ مً خالل دائسة التعله بينوذز الفوزمات:
إف دائرة التعمـ بنموذج الفورمات تبدأ مف المتعممة  ،وتنتيي إلييا ،وتتطمب

مف المعممة تقييـ األىداؼ التعميمية  ،وصنع المناخ التعميمي المناسب لكؿ مرحمة.
دوز املعله خالل مساسل منوذز الفوزمات :

أشار شاىيف ( ،3322ص ):9إلى أف مسئولية المعمـ إنما تتمثؿ في التأكد

مف أف الطالب مستغرقوف ومنيمكوف في التعمـ  ،وفى تشخيص الطرؽ المفضمة لدي

الطالب ،ومساعدتيـ وتشجيعيـ عمى التعمـ والعمؿ بنمط تعمميـ المفضؿ  ،وتشجيعيـ

اعيا لألنماط الفردية المتنوعة
عمي تنويع أنماط التعمـ وتوسيعيا  ،وأف يكوف المعمـ و ً
في عممية التعمـ  ،وأضاؼ أبو سميماف ( ،3326ص )56أف المعمـ يجب أف يمتمؾ
الخبرة في جميع مراحؿ النموذج ،أما الطالب فيجب عميو اكتسابيا في جميع المراحؿ ،

وفيما يمي عرض لدور المعمـ بكؿ مرحمة :

 - 0املسسلة األولي :املالسعة التأملية :ميمة المعممة في ىذه المرحمة تتمخص فيما يمي:
 -تييئة بيئة تعمـ غنية ومحفزة لمطالبات.

 توجيو نشاط المتعمـ نحو اكتشاؼ معني الخبرة والمشاعر المرتبطة بو. -ربط الدرس بحياة الطالبات.

- 8املسسلة الجاىية :بلوزة املفَوو :ميمة المعممة في ىذه المرحمة تتمخص فيما يمي:
-

تأسيس جسر لمتواصؿ بيف خبرة الطالبات الشخصية السابقة والمعمومات والحقائؽ
الجديدة.

-

تقديـ المفاىيـ بطريقة منظمة.

-

تشجيع الطالبات عمي تكويف المفيوـ.

- 3املسسلة الجالجة :التذسيب اليػط :تتمخص ميمتيا فيما يمي:
توفير وتقديـ المواد واألجيزة والخامات.
إعطاء الفرصة لمطالبات كي يمارسف العمؿ بأيدييف.
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متابعة أعماؿ الطالبات وتوجيييف .و تكوف المعممة في ىذه المرحمة ميسرة وموجية.
- 4املسسلة السابعة :اخلربات املادية احملطوضة :تقوـ المعممة في ىذه المرحمة بدور المشجعة
والميسرة والناقدة ،وتتمخص ميمتيا فيما يمي:
-

تشجيع الطالبات عمى اكتشاؼ المعاني والمفاىيـ وربطيا بالعمؿ.

-

نقد أعماؿ الطالبات.

-

تحميؿ الخبرات وفقًا لدرجة أصالتيا.

وباستقراء ما سبؽ  :خمصت الباحثة إلى أف بعض أدوار المعممة بكؿ ربع تتمثؿ فيما يمي:

الربع األوؿ :تحاوؿ المعممة خمؽ اىتماـ لدي الطالبات بالمادة.

الربع الثاني :ربط الخياؿ بالحقائؽ ،وربط األفكار المتشابية والتصنيؼ والمقارنة الستيعاب
التعمـ.

الربع الثالث :تعمؿ المعممة عمي بناء روابط بيف المعمومات النظرية والعممية.

الربع الرابع :تشجع المعممة الطالبات عمي األسئمة الجديدة ،والمشاركة في التعمـ ،والتحقؽ
مف فائدة التعمـ  ،و التمخيص كمراجعة كمية  ،وجعؿ الطالبة تعود لبداية
النموذج.

مصايا اضتخداو منوذز مكازثي يف التدزيظ:
باستقراء نتائج الدراسات السابقة في ىذا الموضوع أمكف التوصؿ إلي الفوائد التالية
لنموذج الفورمات ،وىي:
 -2تحسف استرجاع المعمومات وخاصة لدى المتعمميف الذيف درسوا بيذا النظاـ في المراحؿ
المبكرة.
 -3تحصيؿ أفضؿ حيث أظيرت الدراسات حصوؿ التالميذ عمى نتائج أفضؿ في اختبارات
التحصيؿ الموضوعية التي تقيس المعرفة والفيـ والتطبيؽ والتحميؿ.
 -4تكونت لدي المعمميف والطالب اتجاىات إيجابية نحو التعمـ باستخداـ نموذج مكارثي.
وتضيؼ الباحثة لمزايا ىذا النموذج أف ىذا النموذج :
-

يدعـ فكرة التعمـ الشامؿ ،ويراعي الفروؽ الفردية ،مف خالؿ التعمـ بطرؽ مختمفة.

-

يزيد فرص إتقاف التعمـ عامة والميارات اليدوية خاصة.
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-

يؤدي إلى التعمـ المبني عمي المعني والفيـ ؛ مما يزيد فرص ارتفاع معدالت التحصيؿ
واإلنجاز.

-

يؤدي إلي اإلبداع كيدؼ نيائي لو.

الدزاضات الطابكة :
نظر ألىمية نموذج مكارثي في العممية التعميمية فقد استخدمتو بعض الدراسات في
ًا
تدريس بعض المواد الدراسية المختمفة  ،ومف ىذه الدراسات ما يمي:
دزاضة اهلدايبة وأمبو ضعيدي (8106و)  :وىدفت إلي تعرؼ أثر نموذج الفورمات في تنمية
التفكير التأممي وتحصيؿ العموـ لدي طالبات الصؼ السادس األساسي في األردف ،وأشارت
النتائج إلي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعتيف التجريبية
والضابطة في التفكير التأممي والتحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية.
دزاضة أمحد واجلباوي (8105و) و التى ىدفت إلى معرفة أثر أنموذج  4MATو esaCفي
التحصيؿ الدراسي لدى طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء ،وبعد معالجة البيانات
إحصائيًّا تبيف وجود فرؽ ذى داللة إحصائية في اختبار التحصيؿ النيائي لصالح المجموعة
التجريبية التي درست وفؽ نموذج ( )Caseأما نموذج الفورمات فانعدـ تأثيره عمي الدافعية.
بينما أطيرت دراسة كتاس وبيمجيف  (2015) Ktas& Bilginفعالية النموذج في
التحصيؿ والدافعية لدي طالب الصؼ السابع األساسي.
في حيف أف دراسة عياش ،وزىراف ( )3324ىدفت إلي تعرؼ أثر النموذج في تحسف
تحصيؿ طالبات الصؼ السادس االبتدائي بمدارس وكالة غوث واتجاىاتيف نحو مادة العموـ،
وقد أشارت نتائج الدراسة إلي وجود فروؽ دالة إحصائيًّا لصالح المجموعة التجريبية في
التحصيؿ الدراسي ،وتحسيف اتجاىاتيف نحو مادة العموـ.
دزاضة مرييت 8103 Meritو والتي ىدفت إلي تعرؼ أثر التدريس باستخداـ نموذج مكارثي عمي
تحصيؿ طالب الصؼ السابع في الرياضيات واتجاىيـ نحوىا ،وأشارت النتائج إلي وجود
فروؽ دالة إحصائيًّا في تحصيؿ الرياضيات واتجاه الطالب نحوىا لصالح المجموعة
التجريبية.
أما دزاضة عباع وآخسوٌ (8103و) فقد ىدفت إلي تعرؼ أثر استخداـ أنموذجي مكارثي وميرؿ
تينسوف في اكتساب المفاىيـ اإلحيائية واستبقائيا لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط
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وأظيرت نتائجيا تفوؽ المجموعة التي درست باستخداـ نموذج مكارثي عمى المجموعة التي
درست باستخداـ نموذج ميرؿ وتنسوف  ،وكذلؾ عمى المجموعة الضابطة.
باسقراء نتائج الدراسات السابقة يتضح أف  :نموذج الفورمات لمكارثي  -كنموذج
تدريسي -يسيـ  -بشكؿ واضح  -في تنمية التحصيؿ وفى اكتساب المفاىيـ وفى استبقاء
أثر تعمميا ،وأنماط التفكير ،وكذلؾ فى تنمية الجوانب الوجدانية ؛ مثؿ استثماراالتجاه نحو
مادة ما و تعزيزه  ،وكذلؾ بعض الجوانب النفسية ؛ كالدافعية نحو التعمـ،

ثاىيًا :الدافع لإلدماش:
يعد الدافع لإلنجاز مف الدوافع الميمة بالنسبة لمتعمـ ،فيو بمثابة الوسيط بيف
متغير وسيطًا بيف البيئة األسرية والمناخ
ًا
قدرات الفرد وتحصيمو الدراسي ،كما أنو يمثؿ
المدرسي مف ناحية والتحصيؿ الدراسي مف ناحية أخري ،ويتفؽ عمماء النفس عمي أف الدوافع
تعد مف شروط التعمـ الجيد.
وقد أشار دنيس وفيني وشواتكو & (2005) Dennes, PhinnEy
 Chuatecoإلى أف الدافع لإلنجاز استعداد نسبي في الشخصية يحدد مدي سعي الفرد ،
ومثابرتو لتحقيؽ نجاح ما يترتب عميو نوع مف اإلشباع.

تعسيف الدافع لإلدماش:
عرؼ غنيمات وعميمات ( ،3322ص )633دافع اإلنجاز بأنو" عبارة عف بناء
يوجو الفرد ويدفعو إلي القياـ بواجباتو بدقة ونظاـ واستقاللية،
افتراضي متعدد األبعاد ِّ

وويشجعو فى التغمب عمي العقبات ،بيدؼ بموغ معايير االمتياز ،وتحقيؽ األىداؼ القريبة

والبعيدة".
كما عرؼ القحطاني ( ورد في :مخيمر والعبسي ،3325 ،ص )33:4الدافع لإلنجاز
بأنو  :استعداد كامف ثابت نسبيًّا في الشخصية  ،يحدد مدي سعي الفرد ومثابرتو في سبيؿ
تحقيؽ ىدؼ معيف  ،ويترتب عميو نوع معيف مف اإلشباع  ،وذلؾ في المواقؼ التي تتضمف
تقييـ األداء في ضوء مستوي محدد مف االمتياز.
أما أبو السؿ ( ،3327ص )255فعرفو بأنو " حالة داخمية مرتبطة بمشاعر الفرد
وتوجو نشاطو نحو التخطيط لمعمؿ ،بما يحقؽ مستوي معيف مف التفوؽ الذي يؤمف بو الفرد
- 737 -

تدريس مقرر التربية األسرية والصحية بنموذج الفورمات لمكارثي.........

ويعتقد فيو ،ويتبايف مف شخص آلخر ومف ثقافة آلخري ،ويعتمد جزئيا عمي التنشئة
االجتماعية".
وباستقراء التعريفات السابقة تري الباحثة أف الدافع لإلنجاز ىو الرغبة في النجاح
والتغمب عمي الصعوبات  ،وتمؾ الرغبة التى تؤدي إلي رفع مستوي أداء الفرد والى إتقاف
إنتاجو في كؿ المجاالت.

أىواع دافعية اإلدماش:

( أبو السؿ ،3327 ،ص )257

 -2دافعية اإلنجاز الذاتية :وىي المعايير الداخمية أو الشخصية في مواقؼ اإلنجاز.
 -3دافعية اإلنجاز االجتماعية :وتتضمف تطبيؽ معايير التفوؽ التي تعتمد عمي مقارنة
أداء الفرد باآلخريف.

مسات الدافعية لإلدماش وأصشابَا:
تؤكد العديد مف الدراسات أف الدافعية لإلنجاز تتضمف سمات أساسية منيا :
(االلتزاـ بالعمؿ – وادراؾ أىمية الوقت – والكفاءة – وكراىية الفشؿ)  ،كما حددت بعض
سمات الشخص الذي لديو دافع لإلنجاز ،ومنيا( :الثقة بالنفس – وكراىية المقامرة – وعدـ
اإليماف بالحظ
(Dennes et al., 2005; Langley, Wambach, Brothen & Madyun,2004).

ووضع ماكيالند (ورد في :الفرماي ،3324،ص ص  )273-26:ست خطوات
وأسس لتنمية الدافع لإلنجاز ىي كما يمي:
 تركيز االىتماـ عمي ما يحدث في محيط الشخص. تقديـ عدد مف األفكار واألعماؿ التى تتميز بتكامؿ الخبرة. مساعدة الفرد عمي أف يستفيد مف خبرتو في التعمـ. الربط بيف خبرة الفرد وقيمو وأىدافو وسموكو وعالقتو باألخريف. المساعدة عمي استقرار الفكرة الجديدة عف طريؽ ممارسة مشاعر وأعماؿ ترتبط بيذهالفكرة.
 استيعاب التغييرات الجديدة.ممتعا ،وأف يكوف
وتري الباحثة أنو  -لكي ينمو الدافع لإلنجاز -البد أف يكوف التعمـ
ً
مريحا  -نفسيًّا  -لمتالميذ.
المناخ التعميمي
ً
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مؤغسات الدافع لإلدماش:
وتتمثؿ مؤشرات الدافع لإلنجاز فيما يمي( :أبو السؿ ،3327 ،ص)256
 محاولة الوصوؿ لميدؼ واإلصرار عميو. التنافس مع اآلخريف وبذؿ الجيد لموصوؿ إلي اليدؼ بسرعة. االىتماـ بالجودة واالمتياز في األداء. شعور الفرد بالمسئولية تجاه نتائجو.فقد أكد غنيمات وعميمات ( )3322أف التحصيؿ الدراسي مؤشر ميـ لالستدالؿ عمي
عاليا.
وجود الدافعية لدي الطالب  ،فمف لديو دافعية قوية البد أف يكوف تحصيمو ً

باستقراء ما سبؽ تري الباحثة أف تحفيز الدافعية لإلنجاز ىي سر نجاح الطالب في مختمؼ

المراحؿ الدراسية ،فيي تقوده نحو تحقيؽ األىداؼ بسيولة ويسر.

ومً الدزاضات الطابكة اليت عييت بتينية الدافع لإلدماش ما يلي:
دزاضة حمفوظ والعكاد (8105و) وقد ىدفت إلي استقصاء فاعمية برنامج قائـ عمي التعمـ
الذاتي في تنمية دافعية اإلنجاز وتقدير الذات لدي عينة مف الطالب المكفوفيف بجامعة الممؾ
عبد العزيز ،وأشارت النتائج إلي فاعمية البرنامج في تنمية دافعية اإلنجاز وتقدير الذات لدي
الطمبة المكفوفيف.
وٍدفت دزاضة خمينس والعبطي (8104و) إلى التعرؼ عمي أثر التعزيز في تنمية دافعية
اإلنجاز في قواعد المغة العربية لدي عينة مف طالب الصؼ العاشر في محافظة خاف يونس ،
وتوصمت إلي وجود فروؽ دالة إحصائيًّا بيف متوسطات درجات الدافعية في بيف التجريبية
األولي والمجموعة الضابطة لصالح التجريبية تعزي لمتعزيز المادي والمعنوي.
أما دزاضة مصطفي (8101و) فقد أشارت نتائجيا إلي فاعمية تنويع استراتيجيات التدريس في
تنمية الدافع لإلنجاز واالتجاه نحو التعميـ والمشروعات الصغيرة لدي التمميذات .
بيينا ٍدفت دزاضة غليب (8100و) إلي معرفة العالقة بيف دافعية اإلنجاز ومستوي إتقاف
الميارات العممية لدي عينة مف طالب الثانويات الصناعية بدمشؽ و ريؼ دمشؽ ،وأشارت
النتائج إلي أنو توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف دافعية اإلنجاز ومستوي إتقاف
الميارات العممية لدي الطمبة أفراد العينة.
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ثالجا :املَازات اليدوية :
زاد االىتماـ بالميارات اليدوية في أغمب المقررات الدراسية ؛ ألىميتيا في مساعدة
الطالب عمي تفيـ الجانب العممي لمعمـ في مراحؿ الدراسة ( .النداوي ،3327 ،ص)48
فقد يتعمـ الطالبات ميارة يدوية في إعداد الغذاء مف خارج المدرسة عف طريؽ
المحاولة والخطأ ومالحظة اآلخريف ،ولكف ىذه الميارة ينقصيا المعرفة الصحيحة وتفتقد إلى
عوامؿ السالمة واألماف ،أما الميارة المدرسية فتعتمد عمى التدريب الجزئي أو الكمي والتحميؿ
المنطقي لكؿ خطوة مف خطواتيا وكؿ عنصر مف عناصرىا ،والربط بيف مستوى الحركة
واإلدراؾ الحسي.

تعسيف املَازات اليدوية:
عرفيا السعدني ( ،333:ص )269بأنيا " القدرة عمي القياـ بعمؿ معيف بدرجة
عالية مف اإلتقاف في أقؿ وقت و جيد وتكمفة ممكنة مع تالشي األخطار".
عرفتيا موسوعة ويكيبيديا بأنيا " ىي التمكف مف إنجاز ميمة بكيفية محددة وبدقة
متناىية ،وسرعة في التنفيذhttps://ar.wikipedia.org/wiki.
وعرفيا قاموس المعاني الفوري بأنيا " القدرة عمى أداء عمؿ بحذؽ وبراعة"
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
والميارة ىي  :األداء األسيؿ الدقيؽ القائـ عمي الفيـ لما يتعممو اإلنساف حركيًّا
وعقميًّا مع توفير الوقت والجيد والتكاليؼ ( .المقاني والجمؿ ،4334،ص)423
وىي عند صادؽ وأبو حطب ( ،3323ص : )443خصائص النشاط المعقد الذي
يتطمب فترة مف التدريب المقصود والممارسة المنظمة بحيث تؤدي بطريقة مالئمة وتدؿ عمي
السموؾ المكتسب.
وأشارت العجمي (2533ىػ ،ص  )45:إلى أف الميارة تتمثؿ في األداء المتقف
االقتصادي في الوقت والجيد والنفقات وىو أداء قائـ عمى الفيـ ومبني عمى حسف التصرؼ
والتجديد واالبتكار.

تصييف املَازات اليدوية:
لخصت عمراف والشناوي وصبحي ( ,3335ص )27مواصفات الميارة في ثالثة محكات
تتمثؿ في ( :صحة األداء -وسرعة األداء -ودقة األداء) ،وصنفيا سبيتاف ( ،3323ص)96
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بأنيا تحت الميارات العممية ،فقد قسـ الميارات العممية إلي ثالث ميارات ىي الميارات(:
اليدوية ،و األكاديمية ،و االجتماعية)

أٍنية املَازات اليدويةhttp://www.scoutsarena.com/muntada:
 -2تكويف الوعي والحس الميني لدي األفراد مف خالؿ االبتكارات والميارات التي يقوموف بيا
في سف مبكرة
. -3تعويد األفراد  -بالممارسة  -عمي عممية التفكير العممي السميـ مف خالؿ االبتكارات
وصقؿ المواىب .
. -4االحتكاؾ الفعمي الجاد بالع مؿ اليدوي وتكويف فكرة عف مينة المستقبؿ بالتطبيؽ العممي
ألولويات المينة أو الحرفة.
وأضاؼ زروؾ وعياد ( ،3323ص )23أف لمميارات اليدوية أىمية في تنمية التفكير
االبتكاري ،وكذلؾ تنمية الجانب الميارى مف خالؿ ممارسة األنشطة التعميمية ،كما تكسب
الطالب احتراـ العمؿ اليدوي ،كما أكد سبيتاف( ،3323ص  )96أنيا تجعؿ الطالب موضع
أثر ،
المكتشؼ  ،وتتيح لو الفرصة لممرور بالخبرة الواقعية المباشرة مما يجعؿ تعممو أبقي ًا
ويكتسب مف خالؿ ممارستيا العديد مف ميارات وعمميات العمـ األساسية مثؿ :المالحظة،
والقياس ،والتصنيؼ ،والتنبؤ ،واالستدالؿ ،والتجريب.
وتري الباحثة أف الميارات اليدوية ميمة جدًّا لعمـ التربية األسرية فيي مكوف وعمود
أساسي مف أعمدة ىذا العمـ ،فقد ال يتحقؽ التعمـ كما ينبغي بدوف ربط الجانب العممي
بالجانب النظري ،كما أنيا تكسب الطالبة الخبرة  ،و تثير حب الطالب لالستطالع والصبر
والمثابرة مف خالؿ العمؿ واحتراـ العمؿ اليدوي.

عوامل اكتطاب املَازات اليدوية:
يعتمد اكتساب الميارات اليدوية عمى عدة عوامؿ تتحدد فيما يمي( :عمراف وآخروف،
 ،3335ص)28
 -2مستوى نضج المتعمـ

.

 -3قدرة المتعمـ وخبراتو.
 -4اإلمكانات المتاحة

.

 -5المفاىيـ واألداء المطموب التدريب عمييا.
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وأضاؼ السعدني ( ،333:ص )269أنو لكي يكتسب المتعمـ الميارة بصورة مناسبة ينبغي
مراعاة ما يمي:
 أف تكوف الميارة ذات وظيفة في حياة التمميذ فيقبؿ عمي تعمميا واتقانيا. أف تكوف مناسبة لمستوي التمميذ العقمي والعضمي. أف يتـ تعمميا بالممارسة العممية دوف االعتماد عمي المشاىدة والمالحظة. -أف يتـ ممارسة الميارة كوحدة متكاممة وليس االىتماـ بجانب واحد منيا فقط.

تعليه املَازات اليدوية وحتليل املَازة اليدوية:
تعتمد

الدروس العممية عمى مراحؿ تعميـ الميارات والتي تتضمف ( :النداوي،

 ،3327ص)48
 -2تحميؿ الميارات المطموب تعمميا.
 -3التييئة لعرض الميارات.
 -4ممارسة الميارة مف قبؿ الطالب.

مبادئ وأضظ اكتطاب املَازات اليدوية:
ىناؾ بعض األسس والمبادئ الواجب مراعاتيا وىي( :عمراف وآخروف، 3335،ص)28
 يعتمد تعمـ الميارة عمى المنطؽ العممي السميـ والممارسة والتدريب عمييا. التركيز واالنتباه أثناء العمؿ والتفكير الدائـ في تجويد العمؿ وسرعة األداء.بدال مف تجميعيا.
 يفضؿ  -عند ممارسة الميارة  -توزيع فترات الممارسة ً -الحرص الدائـ عمى زيادة المعرفة في مجاؿ األعماؿ التي تؤدَّى.

 -التدريب عمى استخداـ أدوات العمؿ والتأكيد عمى سرعة األداء أوًال ثـ دقتو .

كيفية تعليه وتعله املَازات اليدوية:
يمر اكتساب الميارة بالمراحؿ التالية ( :السعدني ،333: ،ص)274
 -2التدريب عمي كؿ عنصر مف عناصر الميارة.
معا.
 -3التنسيؽ بيف عمؿ عناصر الميارة ً
معا.
 -4إتقاف أداء كؿ عناصر الميارة ً

وقد حددت عمراف وآخروف ( ،3335ص )29كيفية تعميـ الميارات في ثػالث خطػوات

 ،ىػػى  ( :التخطػػيط -والتػػدريب -والتقػػويـ) أمػػا كوجػػؾ ،3338(،ص ):7فقػػد أشػػارت إلػػى أف
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تعمػػػـ الميػػػارات  -كمػػػا فػػػي المجػػػاؿ الػػػنفس حركػػػي -يمػػػر بسػػػتة مراحػػػؿ ىػػػي  (:المالحظػػػة-
والتقميد -والتجريب -والممارسة  -واإلتقاف -واإلبداع).

تكويه املَازات اليدوية:
عمومػػا إلػػى الكشػػؼ عػػف م ػواطف القػػوة والضػػعؼ فػػي عمػػؿ مػػا ،والػػى تقػػويـ
ييػػدؼ التقػػويـ
ً
الميارات اليدوية  ،و ذلؾ بطريقتيف ىما( :أبو حطب وصادؽ , 3323،ص)637
 -2الطريقة الكمية  :وفييا يقوـ المنتج النيائي لمعمؿ .ويشمؿ ضم ًنا اكتساب المػتعمـ لكثيػر مػف
الميارات وخطواتيا.

 -3الطريقة الجزئية :وفييا يتـ تحميؿ الميارة إلى فروعيا وخطواتيػا .ويػتـ مالحظػة المػتعمـ فػي
كؿ خطوة مف خطوات الميارة.
وقد تـ استخداـ الطريقة الجزئية فػي البحػث الحػالي ألنيػا األنسػب لطبيعػة البحػث وطبيعػة عينػة
البحث كذلؾ.
بعضػػا مػػف المعػػايير لمحكػػـ عمػػى تعمػػـ
ىػػذا وقػػد أضػػافت عمػراف وآخػػروف ( ،3335صً )33
الميػػارة ومنيػػا التػػآزر الحركػػي -وسػػرعة األداء -ودقػػة األداء -وااللتػزاـ بالوقػػت المحػػدد -وعػػدـ
االمتثاؿ لمضغوط (وقت -تعب) -والقدرة عمى إصدار النمط السموكي المناسب.
وعميػػػو فالطالبػػػة بالمرحمػػػة الثانويػػػة تعتمػػػد عمػػػى الميػػػارة فػػػي إنجػػػاز كثيػػػر مػػػف األعمػػػاؿ
الخاصة بمقرر التربية األسرية والصحية.

إتكاٌ املَازات اليدوية :
أشػار مصػطفي (3323ـ) إلػي أف دافعيػة اإلتقػاف تتمثػؿ فيمػا يمػي :الرغبػة فػي التميػز،
واألداء الػػذاتي المتفػػرد عػػف اآلخػػريف ،و الرغبػػة فػػي المعرفػػة واالطػػالع ،والجديػػة ،والمثػػابرة فػػي
األداء ،والتعمـ العميؽ.
وتري الباحثة أنو  -ولوصؼ عمػؿ مػا بأنػو مػتقف – يجػب أف ُيراعػي أف يكػوف قػد تػـ
إنجػازه بسػػرعة ودقػػة وسػيولة واقتصػػاد فػػي المػاؿ والجيػػد ومتعػػة فػي العمػػؿ ؛ ألف اإلنجػػاز مبنػػي
عمى الفيـ والمعرفة.
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إدساءات البشح:
شػػمؿ ذلػػؾ إعػػداد الم ػواد التعميميػػة الالزمػػة لمتجربػػة وأدوات قيػػاس البحػػث وتطمػػب ذلػػؾ مػػا
يمي:

- 0مواد البشح وأدواتُ:
ولتحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث وجمػػع البيانػػات قامػػت الباحثػػة بإعػػداد أدوات وم ػواد البحػػث
التالية:
أ  -املواد التعلينية ،ومشلت:
-

دليؿ المعممة.

-

كتيب الطالبة.
ب  -أدوات قياع ىتائر التعله املتوقعة بعد إدساء البشح :ومشلت:

-

مقياس الدافع لإلنجاز.

-

بطاقة مالحظة الميارات اليدوية بوحدة الغذاء والتغذية.

وفيما يمي عرض لمواد وأدوات البحث:
أ  -املواد التعلينية ومشلت ما يلي :

 إعداد دليؿ المعممة وتضمف ما يمي( :ممحق )2-

مقدمة عامة عف نموذج الفورمات وعالقتو بالدافعية لإلنجاز واتقاف الميارات اليدوية.

-

نبذة عف نموذج الفورمات.

-

إرشادات لممعممة لتسييؿ التدريس بنموذج الفورمات.

-

خطوات التدريس مف خالؿ دائرة التعمـ بنموذج الفورمات.

-

اليدؼ العاـ لمادة التربية األسرية والصحية لمصؼ الثاني الثانوي المستوي /الثالث.

-

األىداؼ العامة لوحدة الغذاء والتغذية بمادة التربية األسرية والصحية.

-

موضوعات وحدة الغذاء والتغذية.

-

تخطيط وتنفيذ موضوعات وحدة الغػذاء والتغذيػة وفقًػا لنمػوذج الفورمػات ،بيػدؼ تنميػة

الػدافع لإلنجػاز واتقػػاف الميػارات اليدويػػة لػدي طالبػػات الصػؼ الثػػاني الثػانوي ،وتضػػمف
كؿ درس ما يمي:

-

األىداؼ السموكية.
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-

األدوات والوسائؿ المتطمبة لتنفيذ كؿ درس.

-

خطة السير بالدرس واجراءات التنفيذ.

-

تحديد أساليب التقويـ.

ىػ  -تحديد الواجبات المنزلية.
-

إعداد النشاطات بكتيب الطالبة.

 كتيب الطالبة وتضنً ما يلي( :ممحؽ )4 -1مقدمة لتوضيح اليدؼ مف محتوي الكتيب.
 -2إرشادات لمطالبة تساعدىا في استخداـ الكتيب.
 -3مقدمػػػة مختصػػػرة عػػػف دائػػػرة الػػػتعمـ بنمػػػوذج الفورمػػػات وأىػػػدافيا ومراحميػػػا وكيفيػػػة
استخداميا.
 -4تدريب الطالبات عمى كيفية استخداـ مراحؿ التعمـ األربع بدائرة الفورمات.
 -5أسػػػئمة التقػػػويـ :لتوضػػػيح تعمػػػيـ االسػػػتفادة مػػػف الػػػتعمـ وادراج الخبػػػرات الجديػػػدة مػػػع
الخبرات السابقة.
 -6تقديـ تقرير عف المقترحات التطويرية بنياية كؿ موضوع.
 -7تقديـ منتج جديد ومميز بنياية كؿ موضوع.
 -8تقديـ منتجات جديدة مبتكرة في معرض أو احتفالية بنياية الوحدة.
عسض دليل املعلنة وكتيب الطالبة على الطادة احملكنني(:ممحؽ)2
بعػػد االنتيػػاء مػػف إعػػداد دليػػؿ المعممػػة وكتيػػب الطالبػػة وفقًػػا لنمػػوذج الفورمػػات ،تػػـ

عرضيما عمى السػادة المحكمػيف ،لمحكػـ عمػى مػدى صػالحيتيما لمتطبيػؽ وقػد أقػر السػادة
المحكموف بصالحيتيما لمتطبيؽ.

ب -إعداد أدوات قياع البشح ومشلت ما يلي:
مكياع الدافع لإلدماش :تـ إعداد المقياس كما يمي:

 -اليدؼ مف المقياس :ىدؼ المقياس إلى التعرؼ عمى مستوي الدافعية لإلنجاز لدي

الطالبات عينة البحث.

تكوف المقياس مف أربعة محاور يندرج تحتيا ()63
 -محاور المقياس وعباراتوَّ :

عبارة ،وىي:
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-

المحور األوؿ  :الطموح ( )24عبارة.

-

المحور الثاني :المنافسة ( )22عبارة.

-

المحور الثالث :المسئولية ( )24عبارة

-

المحور الرابع :المثابرة ( )24عبارة

-

صياغة عبارات المقياس :تـ صياغة عبارات المقياس في ضوء محتوى مقرر التربية
األسرية والصحية ،وفى ضوء إطالع الباحثة عمى بعض البحوث والدراسات السابقة التي

تنظير لمقاييس االتجاه بصفة عامة (.أبو حطب وصادؽ3323،؛
ًا
عرضت
عودة3322،ـ).
-

تحديد نوع المقياس :استخدمت الباحثة طريقة "ليكرت"  Likertفي تقدير درجات
المقياس ،وجاءت عبارات المقياس عمى مقياس ثالثي متدرج (موافقة-غير متأكدة-غير

طويال فى االستجابة
موافقة) ألنيا أكثر مالئمة لمطالبات عينة البحث وال تستغرؽ وقتًا
ً
تعبير عف
ًا
إلى عبارات المقياس ،كما تساعد ىذه الطريقة عمى أف تكوف االستجابة أكثر
اتجاىات الطالبات عينة البحث.

-

طريقة تصحيح المقياس :تمثمت عبارات المقياس فى:
أ -استجابات الطالبات عينة البحث بالموافقة عمى العبارات الموجبة التى تعبر عف دافعيتيف

لإلنجاز في أنشطة الوحدة المختارة ،لذلؾ توزعت الدرجات عمى االختيارات الثالثة (موافقة –
غير متأكدة – غير موافقة) كالتالي ( )2-3-4عمى الترتيب.
ب-استج ابات الطالبات عينة البحث بالموافقة عمى العبارات السالبة تعبر عف ضعؼ دافعيتيف
لإلنجاز في أنشطة الوحدة المختارة ،لذلؾ توزعت الدرجات عمى االختيارات الثالثة (موافقة -
غير متأكدة – غير موافقة) كالتالي ()4-3-2
-

تحديد تعميمات المقياس :حرصت الباحثة عمى أف تكوف تعميمات المقياس واضحة

لمطالبات.

 عرض المقياس عمى السادة المحكميف :بعد االنتياء مف إعداد المقياس فى صورتواألولية تـ عرضو عمى السادة المحكميف ،وقد تـ فى صورة استطالع لمرأي وذلؾ بيدؼ
تحقيؽ واقعية االستطالع و ذاتيتو ( :ممحؽ)5
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 نتائج استطالع رأى السادة المحكميف حػوؿ المقيػاس :رأى السػادة المحكمػيف أف جميػععبػػارات المقيػػاس مناسػػبة لمحتػػوى المقػػرر ومناسػػبة لمطالبػػات عينػػة البحػػث ،كمػػا أف العبػػارات
سػػيمة الفيػػـ وواضػػحة المعنػػى بالنسػػبة لمطالبػػات ،كمػػا اتفػػؽ السػػادة المحكمػػوف عمػػى إيجابيػػة
وسمبية عبارات المقياس ،وأجمعوا أف التعميمات واضحة فى كراسة الطالبة.

التجربة االستطالعية :بعد عرض المقياس عمى السادة المحكميف أصبح المقياس فى
جاىز لمتطبيؽ عمى العينة االستطالعية بيدؼ التعرؼ عمى مدى فيـ
ًا
صورتو األولية
الطالبات لمتعميمات وطريقة اإلجابة وكذلؾ اإلجابة عف أي استفسار ليف ،وكذلؾ حساب

الصدؽ والثبات والمعامالت اإلحصائية لممقياس ،وحساب الزمف الالزـ لالستجابة إلى عبارات
المقياس.
وقد تـ تطبيؽ المقياس بعد االنتياء مف التجربة االستطالعية لدروس المقرر فى
العاـ الدراسي  3328/3327عمى عينة عشوائية مف طالبات المستوي الثالث الثانوي ببريده
وكانت العينة قواميا ( )36طالبة مف نفس مجتمع عينة البحث األساسية  ،وأسفرت التجربة
االستطالعية عف وضوح التعميمات وعبارات المقياس ،كما تـ الرد عف استفسارات الطالبات
بالقدر الذي يحقؽ ليف االستجابة لممقياس بجدية .
والجدوؿ ( )2التالي يوضح توزيع العبارات اإليجابية والسمبية لكؿ محور مف محاور المقياس
خدول()1
مىاصفبث مميبس اندافغ نإلندبز
نمحبور
انؼببراث
طمىذ
منبفست
مسئىنيت
مثببرة
انمدمىع

-

اإليدببيت

انسهبيت

مح

13-12-7-5-3-2
22-19-18 -16 -14
23
-31-31-29-26-25
35-32
-45-43-41-39-37
47-46
26

11-11-9-8-6-4-1
21-21-17-15

13
11

34-33-28-27-24

12

48-44-42-41-38-36

13

22

48

صدؽ المقياس :يشير مفيوـ الصدؽ إلي أف المقياس بالفعؿ يقيس ما وضع لقياسو ،كما
أنو مف أىـ الشروط الواجب توافرىا في المقياس ،وقد استخدمت الباحثة الطرؽ التالية فى
معرفة صدؽ المقياس وىى :الصدؽ المنطقي -وصدؽ المضموف -وفي االتساؽ الداخمي
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قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ محور والمجموع الكمى لممقياس ،وذلؾ
باالستعانة بالحاسب اآللي وفقًا لما جاء بجدوؿ ()3

خدول ()2
مؼبمالث االرتببط بين اندرخت انكهيت نكم محىر واندرخت انكهيت نهمميبس ككم
اندالنت اإلحصبئيت
مؼبمم االرتببط
انمحبور
1.11دال إحصبئيب
1.85
األول
1.11دال إحصبئيب
1.86
انثبني
1.11دال إحصبئيب
1.84
انثبنث
1.11دال إحصبئيب
1.83
انرابغ

اتضح مف جدوؿ( ) 3أف معامالت االرتباط بيف درجات المحاور والدرجة الكمية لممقياس دالة
إحصائيًّا عند مستوى  ،323وأصبح المقياس فى صورتو النيائية مكوًنا مف (  )59عبارة.

ثبات المقياس :لحساب ثبات المقياس استخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية

لبيرسوف  Pearsonلحساب معامؿ الثبات  ،ووجد أنو يساوى ( )3.:2لممقياس ككؿ،
وىي نسب عالية ومقبولة لمثبات.

زمف تطبيؽ المقياس :وتـ حسابو مف خالؿ انتياء  %86مف عدد الطالبات مف
جاىز لمتطبيؽ عمى عينة البحث
ًا
االستجابة إلى عبارات المقياس ،وبذلؾ أصبح المقياس
في صورتو النيائية( .ممحؽ)6

ثاىيا :إعداد بطاقة مالسعة املَازات اليدوية:
إلعػػداد بطاقػػة المالحظػػة قامػػت الباحثػػة بتحديػػد الميػػارات اليدويػػة المتضػػمنة فػػي وحػػدة الغػػذاء
والتغذية ،وقد مرت عممية اإلعداد بالخطوات التالية:

 - 0حتديد اهلدف مً البطاقة:
تحػدد اليػػدؼ مػػف البطاقػػة فػػي اسػػتخداميا لتقػويـ أداء واتقػػاف الطالبػػات عينػػة البحػػث لمميػػارات
اليدوية المتضمنة بوحدة الغذاء والتغذية بأسموب مالحظة األداء.

 - 8حمتوى البطاقة:
تضمنت البطاقة ثالث ميارات رئيسة ،ىي:
 إعداد وجبة تناسب فتاة مراىقة. إعداد وجبات تناسب مرضي السكري.- 728 -
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 إعداد وجبات تناسب مرضي الضغط.وقد قامت الباحثة بتحميؿ تمػؾ الميػارات إلػى ميػارات فرعيػة أبسػط  ،ويوضػع أمػاـ كػؿ
ميارة فرعية مقياس متدرج لتوضيح النمو في أداء الميارة  ،وىو ( تؤدي-تؤدي لحػد مػا – ال
تؤدي).

استطالع أراء السادة المحكميف:
تػػـ عػػرض بطاقػػة المالحظػػة فػػي صػػورتيا األوليػػة عمػػى السػػادة المحكمػػيف فػػي مجػػاؿ
الصػػحة ،و االقتصػػاد المنزلػػي أو التربيػػة األسػػرية األكػػاديمي ،ومجػػاؿ منػػاىج وطػػرؽ تػػدريس
االقتصاد المنزلي لمتعػرؼ عمػى مػدى مالءمتيػا لقيػاس مػا وضػعت لقياسػو .وقػد قامػت الباحثػة
بإجراء تعديالت ومقترحات السادة المحكميف ( .ممحؽ .)7

 - 3تكديس دزدات البطاقة:
.)3-2

تـ تصحيح البطاقة وفقًػا لممقيػاس المتػدرج ( تػؤدي -تػؤدي لحػد مػا -ال تػؤدي) (-3

التجربة االستطالعية:
تػػـ تطبيػػؽ بطاقػػة المالحظػػة عمػػى عينػػة عش ػوائية صػػغيرة مػػف طالبػػات الصػػؼ الثػػاني

الثانوي المستوي الثالث " غير عينة البحث" في األسبوعيف األولػيف مػف الفصػؿ الدراسػي األوؿ
لمعػػاـ 2549/48ىػػػ 3328/3327-ـ وتػػـ تنظػػيـ بعػػض المواقػػؼ التعميميػػة التػػي تتطمػػب مػػف
الطالبػة أداء الميػارة المػراد تنميتيػا وسػػجمت الباحثػة واحػػدى معممػات المػػادة مالحظاتيمػا لتمػػؾ
األداءات مف خالؿ بطاقة المالحظة وأسفرت التجربة االستطالعية صدؽ وثبات البطاقة ،وفيمػا
يمي عرضا لذلؾ:

أ  -صدؽ بطاقة المالحظة:
استخدمت الباحثة أسموبيف لمصدؽ ىما:

 -صدؽ المضموف :وتحقؽ مف خالؿ عرض البطاقة عمى السادة المحكميف.

 صدؽ االتسػاؽ الػداخمي :تػـ حسػاب متوسػط درجػات العينػة االسػتطالعية ثػـ تػـ إجػراءاتعمميػات إحصػػائية لحسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف الدرجػة الكميػػة لمبطاقػػة ،والدرجػػة الكميػػة لكػػؿ
ميارة رئيسة مف الميارات الثالث والجدوؿ ( )5يوضح ذلؾ.
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جدوؿ ()5
معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لمميارة والدرجة الكمية لبطاقة المالحظة
الرئيسة

معامالت االرتباط بالدرجة الكمية
لالختبار

مستوى الداللة

الميارة
األولى

3.98

3.32

الثانية

3.95

3.32

الثالثة

3.93

3.32

يتضح مف جدوؿ( )5أف جميع معامالت االرتباط دالػة عنػد مسػتوى  3.32ممػا يػدؿ أف بطاقػة
المالحظة تتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي والصدؽ.

ب -ثبات بطاقة المالحظة:

تػػـ حسػػاب ثبػػات البطاقػػة عػػف طريػػؽ نسػػبة االتفػػاؽ بػػيف المالحظتػػيف حيػػث كػػاف لكػػؿ
طالبػػة بطاقتػػاف إحػػداىما تطبػػؽ بواسػػطة الباحثػػة واألخػػرى بواسػػطة معممػػة المػػادة  ،وتػػـ رصػػد
درجػػات كػػؿ طالبػػة وحسػػاب النسػػبة المئويػػة لالتفػػاؽ بػػيف المالحظػػة األوؿ والمالحظػػة الثانيػػة
باسػتخداـ معادلػة " ، "Cooperوجػاءت النسػبة المئويػػة لالتفػاؽ فػي بطاقػة المالحظػة ككػػؿ
 %:2وىػػي نسػػبة أعمػػى مػػف  %96لمنسػػبة التػػي حػػددىا  Cooperكنسػػبة اتفػػاؽ دالػػة عمػػى
ارتفاع الثبات وىذا يدؿ عمى ارتفاع نسبة ثبات البطاقة.

ج -حساب زمف تطبيؽ البطاقػة :لحسػاب زمػف تطبيػؽ بطاقػة المالحظػة تػـ حسػاب متوسػط
الزمف الذي استغرقتو طالبات العينة االستطالعية لالنتياء مف كؿ ميارة.

د -تصحيح بطاقة المالحظة:

وفقًػػػا لتقػػػدير الػػػدرجات أصػػػبحت الدرجػػػة النيائيػػػة لمبطاقػػػة ىػػػي  263درجػػػة ،وبػػػذلؾ أصػػػبحت

البطاقة في صورتيا النيائية (ممحؽ .)8
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ىتائر البشح وتفطريٍا:
قامت الباحثة برصد درجات الطالبات عينة البحث قبميًّا وبعػديًّا ألدوات البحػث وتحميميػا لمتحقػؽ
مػػػف صػػػحة فػػػروض البحػػػث واإلجابػػػة عػػػف تسػػػاؤالتو وأجػػػرت الباحثػػػة المعالجػػػات واألسػػػاليب
اإلحصائية التالية لتحميؿ ومعالجة البيانات:
-

معامؿ ارتباط "سبيرماف وبراوف"  -معامؿ ارتباط "بيرسوف.

-

اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف (غير مرتبطتيف)  -قيمة مربع إيتا"."η2

وفيما يمي عرض مفصؿ الختبار صحة فروض البحث:

اختباز الفسض األول :
لمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ الذي نص عمى ":ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
عند مستوي داللة ( ) 3036بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات
المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس الدافع لإلنجاز " ،تـ حساب اختبار "ت"
لعينتيف مستقمتيف لمتوسطي درجات إجابات الطالبات مجموعتي البحث (المجموعة الضابطة
والمجموعة التجريبية) في مقياس الدافع لإلنجاز ،وجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ.
خدول ()5
نتبئح ليمت "ث" نؼينتين مستمهتين ودالنتهب اإلحصبئيت نهفرق بين متىسطي درخبث طبنببث
انمدمىػتين (انتدريبيت وانضببطت) في انتطبيك انبؼدي نمميبس اندافغ نإلندبز
محبور
انمميبس

نىع
انمدمىػت

انمتىسظ
انحسببي

االنحراف
انمؼيبري

ػدد
انؼينت

درخت
انحريت

"ث"
انمحسىبت

"ث"
انددونيت

مستىي
اندالنت

انطمىذ

ضببطت

29,23

5,18

31

61

7,7

2

1,15

تدريبيت
ضببطت
تدريبيت
ضببطت

33,41
21,93
24,91
27,57

4,16
3,31
3,38
5,29

32
31
32
31

تدريبيت
ضببطت
تدريبيت
ضببطت

31,91
29,83
32,41
117,57

3,89
3,25
2,7
14,39

32
31
31
31

تدريبيت

121,62

21,15

31

انمنبفست
انمسؤون
يت
انمثببرة
انمميبس
ككم
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61

8,55

2

61

6,15

2

61

5,88

2

61

13,18

2

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
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تضح مف جدوؿ ( )6أف قيمة "ت" المحسوبة لمقياس الدافع لإلنجاز ككؿ أكبر مف
داال إحصائيًّا بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة
قيمة "ت" الجدولية وأف ىناؾ فرقًا ً
التجريبية والمجموعة الضابطة في المقياس ،حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة (،)24039بينما
قيمة "ت" الجدولية لداللة الطرفيف ودرجة حرية ( )73تساوي ( )3033عند مستوي داللة
( ،)3036ويتضح كذلؾ أف طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسف موضوعات وحدة
الغذاء والتغذية بمقرر التربية األسرية والصحية وفقًا لنموذج الفورمات لمكارثي قد تفوقف
عمى طالبات المجموعة الضابطة الالتي درست نفس الموضوعات بالطريقة المعتادة التقميدية،
وذلؾ في التطبيؽ البعدي لمقياس الدافع لإلنجاز ككؿ ،وىذا يعني وجود فرؽ داؿ إحصائيًّا
عند مستوى داللة ( ) 3.36بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية و طالبات
المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس الدافع لإلنجاز لصالح طالبات المجموعة
التجريبية.
وعميو يتـ رفض الفرض األوؿ مف فروض البحث الحالي ،ويقبؿ الفرض البديؿ ،وبالتالي
أمكف اإلجابة عف السؤاؿ الثاني لمبحث وىو :ما فاعمية نموذج الفورمات في تنمية الدافع
لإلنجاز لدي الطالبات عينة البحث؟
وبذلؾ اتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج كؿ مف :عباس وآخروف)3324( ،؛ عياش
وزىراف ()3324؛ الناجي ()3324؛ التياف()3325؛ عزاـ ( )3327في فعالية نموذج
الفورمات ،ولكف مع تخصصات أخري ،ومتغيرات أخري بخالؼ الدافع لإلنجاز ،واختمفت مع
نتيجة دراسة فممباف ) )3323التي توصمت إلي أف نظاـ الفورمات فعاؿ جزئيًّا في تنمية
التحصيؿ الدراسي والتفكير االبتكاري لمطالبات في مادة المغة االنجميزية.
كما اتفقت مع دراسات شمبي ()3322؛ غيمات وعميمات ()3322؛ كمور()3323؛
عبد المطيؼ ()3325؛ مخيمر والعبسي ()3325؛ ) .Taheri,et al., (2015والتي
استيدفت تنمية الدافع لإلنجاز في مجاالت أخرى خالؼ التربية األسرية ومع نماذج
واستراتيجيات أخرى خالؼ نموذج الفرمات ،وكما اتفقت مع دراسات Ktas& Bilgin
) (2015); Dikkatin ,(2012التي توصمت إلي فعالية نموذج الفورمات في تنمية
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الدافعية لمتحصيؿ ،بينما اختمفت مع نتائج دراسة أحمد والجباوي ( )3326التي أشارت
نتائجيا إلي انعداـ أثر نموذج الفورمات في تحسيف الدافعية العقمية لدي طالبات المستوي
الرابع تخصص الفيزياء.
تـ حساب حجـ تأثير نموذج الفورمات في تنمية الدافع لإلنجاز لدي الطالبات لقياس قوة
العالقة بيف المتغيريف حتي يمكف فيـ النتائج واالستفادة منيا باستخداـ معادلة مربع إيتا،
وىذا ما أكدتو الجمعية األمريكية لمبحوث (أبو حطب وصادؽ.)3323،
خدول()6
ممدار حدم انتأثير في انتطبيك انكهي نمميبس اندافغ نإلندبز
ليمت" "tليمت" "η2دالنت حدم انتأثير
انمتغير انمستمم انمتغير انتببغ
كبير خدا خدا
نمىذج انفىرمبث مميااااااااابس انااااااااادافغ 1,74 13,18
نإلندبز

يتضح مف جػدوؿ( )7أف %85مػف التبػايف الكمػي لممتغيػر التػابع (الػدافع لإلنجػاز)
يرجػػع إلػػي تػػأثير المتغيػػر المسػػتقؿ (نمػػوذج الفورمػػات) ،ويالحػػظ أف ىػػذه النسػػبة مرتفعػػة جػػدا،
حيػػث يػػري كػػوىيف( )2:88كمػػا ورد فػػي أبػػو حطػػب وصػػادؽ( )3323أف التػػأثر الػػذي يفسػػر
 %26أو أكثر مف التبايف الكمي ألي متغير مستقؿ عمي المتغيرات التابعة تأثر كبير.

وقػػد أرجعػػت الباحثػػة نمػػو وتحسػػف الػػدافع لإلنجػػاز لػػدي طالبػػات المجموعػػة

التجريبية إلي التدريس باستخداـ نموذج الفورمات الذي ساعد عمي:
-

زيادة إيجابية الطالبات وفاعميتيف لمتعمـ.

-

توفير بيئة داعمة لإلنجاز مف خالؿ تعدد مصادر ووسائؿ التعمـ واتاحة الحرية
لمطالبة لمتعمـ بالطريقة التي تناسبيا.

-

معا وتوظيفيما أحسف توظيؼ مف خالؿ
تدريب الطالبات عمي دمج جانبي الدماغ ً
ممارسة األنشطة التعميمية المختمفة بكؿ ربع مف دائرة التعمـ بالنموذج.

-

استمتاع الطالبة بالتعمـ في النمط المفضؿ ليا مع التوسع والتعمـ بباقي األنماط.

-

ارتفاع مستوي الطموح والمثابرة وتحمؿ المسئولية والمنافسة لدي الطالبات.

-

ربط موضوع وحدة الغذاء والتغذية بحياة الطالبات المتمثمة في الغذاء والصحة.
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-

شحذ اىتماـ الطالبات بإتاحة الفرصة ليف بالمشاركة وتبادؿ اآلراء لتأكيد المفاىيـ
وحدوث التعمـ.

-

تنويع األنشطة بيف األنشطة العممية والعقمية ،والبصرية والسمعية ،الفردية
والجماعية؛ مما ساعد في مقابمة الفروؽ الفردية بيف الطالبات.

-

وضوح خطوات نموذج الفورمات وبناء الطالبات معرفتيف بأنفسيف مف خالؿ مرورىف
بخبرات تعميمية استكشافية.

-

مراعاة أنماط التعمـ المختمفة لدي الطالبات.

-

سيطرة جانبي الدماغ بيف األنماط المختمفة بدائرة التعمـ بالنموذج و الذى يفترض أف
معظـ الطالبات قد تعممف بتفعيؿ كال الجانبيف.

-

التنوع في طرائؽ التدريس بكؿ موضوعات الوحدة فقد تنوعت ما بيف العصؼ الذىني
واالكتشاؼ والمحاضرة والتعمـ التعاوني والمناقشات الجماعية والصغيرة والقصص
والمعمؿ.

-

جعؿ الطالبة محور العممية التعميمة مف خالؿ البحث عف المعمومة ومعالجتيا
وفحصيا وتنقيتيا وتنقيحيا وتوسيعيا وصوًال لمتعمـ الفعاؿ.

-

جعؿ الموقؼ التعميمي يتسـ بالجدية والنشاط والحيوية.

-

التفاعؿ المتباد ؿ بيف المعممة والطالبة مف جية وبيف الطالبات مع بعضيف البعض.

اختباز الفسض الجاىي:
لمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني لمبحث الحالي والذي نص عمى" ال توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )3036بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة
التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة الميارات اليدوية
" ،تـ حساب اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمتوسطي درجات استجابات الطالبات مجموعتي
البحث (التجريبية والضابطة) في التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة الميارات اليدوية  ،وجدوؿ
( )8يوضح ذلؾ.
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خدول ()7
نتبئح ليمت "ث" نؼينتين مستمهتين ودالنتهب اإلحصبئيت نهفرق بين متىسطي درخبث طبنببث
انمدمىػتين (انتدريبيت وانضببطت) في انتطبيك انبؼدي نبطبلت مالحظت انمهبراث انيدويت
نىع
مهبراث
بطبلت انمدمىػت
انمالحظت
ضابطت
األوني
انثبنيت
انثبنثت
انبطبلت ككم

انمتىسظ
انحسببي

االنحراف
انمؼيبري

ػدد
انؼينت

45,54

35 14,51

تجريبيت
ضابطت
تجريبيت
ضابطت
تجريبيت
ضابطت

43,31
29,34
33,44
44,23
55,12
119,24

4,64
4,41
4,44
16,25
4,95
31,33

32
35
32
35
32
35

تجريبيت

132,99

32 19,92

"ث"
درخت
انحريت انمحسىبت
65

4,44

65

4,15

65

6,42

65

11,46

"ث"
انددونيت

مستىي
اندالنت

2

5,55

2

2

5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55

اتضح مف جدوؿ ( )8أف قيمة "ت" المحسوبة لبطاقة مالحظة الميارات اليدوية ومياراتيػا
الفرعية أكبر مػف قيمػة "ت" الجدوليػة وأف ىنػاؾ فرقًػا ذا داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات
طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة فػػي االبطاقػػة ككػػؿ ،حيػػث بمغػػت قيمػػة "ت"

المحسػوبة ( ،)22059بينمػا قيمػة"ت" الجدوليػة لداللػة الطػرفيف ودرجػة حريػة ( )73تسػاوي
( )3033عنػد مسػتوي داللػة ( ،)3036كمػا وجػد أف ىنػاؾ فروقًػا ذات داللػة إحصػائية فػي كػؿ
أبعاد المقياس.

ويتضح مف ذلؾ أف طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسف وفقًا لنموذج الفورمات

قد تفوقف عمى طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسف بالطريقة المعتادة التقميدية ،وذلؾ
في التطبيؽ البعدي لبطاقة المالحظة ككؿ وفي مياراتيا الفرعية كذلؾ ،ويعني ىذا وجود فرؽ
داؿ إحصائيًّا عند مستوى داللة ( )3.36بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمبطاقة لصالح طالبات المجموعة
التجريبية.
وعميو يرفض الفرض الثاني مف فروض البحث الحالي ،ويقبؿ الفرض البديؿ ،
وبالتالي أمكف اإلجابة عف السؤاؿ الثالث لمبحث وىو " :ما فاعمية نموذج الفورمات في
اتقاف الطالبات عينة البحث لبعض الميارات اليدوية؟.
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في ضوء ما سبؽ اتفقت تمؾ النتيجة الحالية مع نتائج دراسات كؿ مف:
مصطفي))3323؛ وزروؾ وعياد ()3323؛ وعبد الفتاح ( )3327التي توصمت إلي تنمية
الميارات اليدوية في مجاالت أخري وبطرؽ أخري بخالؼ نموذج الفورمات.
تـ حساب حجـ تأثير نموذج الفورمات في إتقاف الميػارات اليدويػة لػدي الطالبػات عينػة البحػث
باستخداـ معادلة مربع إيتا إليجاد قيمة مربع إيتا" "η2كما ىو موضح بجدوؿ( )9التالي:
المتغير المستقل
نمىذج الفىرماث

خدول()8
حدم تأثير نمىذج انفىرمبث في تنميت انمهبراث انيدويت
قيمت"η2
قيمت'"t
المتغير التابع
بطاقت مالحظت المهاراث اليدويت

11,46

داللت حجم التأثير

5,36

كبيرة جدا

يتضح مف جدوؿ( )9أف %:7مف التبايف الكمي لممتغير التابع (الميارات اليدوية) يرجع إلي
تأثير المتغير المستقؿ (نموذج الفورمات) ،ويالحظ أف ىذه النسبة مرتفعة جدًّا.

وقد أرجعت الباحثة تمؾ النتائج اإليجابيػة لبطاقػة مالحظػة الميػارات اليدويػة لػدي

طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة إلػػي التػػدريس باسػػتخداـ نمػػوذج الفورمػػات الػػذي سػػاعد

عمي:
-

توافر مناخ تعميمي يسوده التجريب النشط وسيادة جو العمؿ واألداء.

-

تشجيع الطالبات عمػي البحػث والتجريػب والتوسػع وتطبيػؽ التجػارب فػي مواقػؼ حياتيػة
عديدة.

-

إيقاظ حماس الطالبات مف خالؿ المنافسات.

-

ارتفاع مستوي التقدير الذاتي اإليجابي لألداء المتوقع مف الطالبات.

-

الحماس والمثابرة والثقة بالنفس.

-

قياـ الطالبات بتجريب وتنقية وتنقيح الخبرات الجديدة بحيث تناسبيف شخصيًّا.

-

إتقاف الميارات مف خالؿ التوسع االستمرار في التدريب والممارسة.

-

اكتشاؼ الطالبات ألىمية الربط بيف النظرية والتطبيؽ أدي إلي إتقػاف الميػارات اليدويػة
بكفاءة واقتدار.
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اختباز الفسض الجالح:
ولمتحقؽ مف صحة الفرض الثالث لمبحث الحالي  ،والذي نص عمي" ال توجد عالقة
ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة
الضابطة في مقياس الدافع لإلنجاز وبطاقة مالحظة الميارات اليدوية ".
تـ إيجاد معامؿ االرتباط بيف متوسط درجات مقياس الدافع لإلنجاز وبطاقة مالحظة
الميارات اليدوية باستخداـ معادلة معامؿ ارتباط بيرسوف""Pearsonلحساب االرتباط  ،كما
يوضحو جدوؿ():
خدول ()9
انؼاللت االرتببطيت بين متىسظ درخبث مميبس اندافغ نإلندبز وبطبلت مالحظت انمهبراث انيدويت في
انميبس أنبؼدي
مستىي اندالنت
مؼبمم االرتببط بين
ػدد انمدمىػت
االختببرين
انتدريبيت
*1,111
1,96
32

اتضح مف الجدوؿ( ):وجود عالقة ارتباطية موجبة بمغت( )30:7بيف متوسط
درجات الطالبات في مقياس الدافع لإلنجاز وبيف متوسط درجاتيف في بطاقة المالحظة ،وىي
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ( ،)30332وبيذا يرفض الفرض الثالث مف
البحث الحالي ،ويقبؿ الفرض البديؿ ،كما أمكف اإلجابة عف السؤاؿ الرابع لمبحث ،وىو" ما
العالقة االرتباطية بيف درجات الطالبات عينة البحث في مقياس الدافع لإلنجاز ودرجاتيف
ببطاقة مالحظة الميارات اليدوية مف خالؿ نموذج الفورمات؟ .

وتعزي ىذه النتيجة إلي:

رئيسا في رفع مستوي أداء الفرد وانتاجيتو ( .أبو
دور
 أف الدافعية لإلنجاز تؤدي ًاً
السؿ ،3327،ص )255
 تقديـ أنماط تعميمية متنوعة لممتعمميف ويحقؽ أعمي مستويات الدافعية  ،ويعز ازتقافاألداء.
 المشاركة النشطة لممتعمـ مف خالؿ أداء األنشطة اليدوية المتضمنة بوحدة الغذاءوالتغذية.
وقد اتفقت تمؾ النتيجة الحالية مع نتائج دراسة شمبي ()3322
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التوصيات:
بناء عمي النتائج التي تـ التوصؿ إلييا بالبحث الحالي يمكف تقديـ التوصيات

التالية:

 -2إقامة دورات تدريبية لمعممات التربية األسرية عمي رأس الخدمة لكيفية تطبيؽ
نموذج الفورمات في التدريس.

 -3تدريس نموذج الفورمات لطالبات كمية التربية وتدريبيف عمي استخدامو خالؿ فترة
التربية الميدانية.

 -4االىتماـ بتنوع أنماط واستراتيجيات تعميـ الطالبات ،ومراعاة الفروؽ الفردية بينيف.

 -5تفعيؿ نموذج الفورمات في التدريس بالمدارس والجامعات ألنيا تجسد عناصر
التعمـ األساسية.

 -6تشجيع المعممات عمي تطبيؽ نموذج الفورمات في جميع المستويات بالمرحمة
الثانوية.

 -7تشجيعيف طالبات المرحمة

الثانوية عمي إتقاف الميارات اليدوية بشكؿ

عاـ،وتعويدىف عمي تطبيؽ ما تـ تعممو ؛ مف خالؿ االىتماـ بإقامة معارض بنياية

كؿ وحدة لعرض أعماؿ الطالبات ومنجزاتيف.

 -8توفير المناخ المدرسي المناسب لرفع مستوي دافعية اإلنجاز لدي طالبات المرحمة
الثانوية.

 -9زيادة وعي المعممات واألسر بأىمية الدوافع عامة ودوافع اإلنجاز خاصة ووابراز
دورىا الفعاؿ في عممية التعمـ.

حبوخ مكرتسة:
في ضوء نتائج البحث الحالي وتوصياتو تقترح الباحثة إجراء البحوث والدراسات التالية:
-2إجراء دراسات مماثمة ليذا البحث عمي مراحؿ تعميمية مختمفة.
-3استخداـ نموذج الفورمات في تدريس مقرر التربية األسرية والصحية لتنمية ميارات
التفكير ،والوعي الصحي لدي طالبات المرحمة الثانوية.
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-4استخداـ نموذج الفورمات في تدريس مقرر التربية األسرية والصحية لتنمية التفكير
االبداعي وحؿ المشكالت لدي طالبات المرحمة الثانوية.
-5فعالية برنامج في التربية األسرية قائـ عمي نموذج الفورمات في تنمية الميارات الحياتية
والوعي االستيالكي لدي المرأة العاممة.
 -2إجراء مزيد مف الدراسات بيدؼ استقصاء أثر الفورمات في التدريس لمراحؿ تعميمية
أخري.
 -3دراسة لمقارنة فعالية نموذج الفورمات واستراتيجية الذكاءات المتعددة في تنمية عادات
العقؿ لدي الطالبات بمراحؿ تعميمية مختمفة.
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قائنة املسادع:
أوال  :قائنة املسادع العسبية:
 أبو حطب ،فؤاد و صادق ،أمال (.)2202عمـ النفس التربوي ،ط.6القاهرة :مكتبة األنجموالمصرية.

 أبو السل ،محمد شحادة ( .)2206بناء مقياس دافع اإلنجاز لطمبة المرحمة الثانوية في دمشق وفقنظرية االستجابة لمفقرة) .(IRTمجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس-042،(14) 4،
.075

Retrieved from:
earch.shamaa.org/PDF/Articles/SYAaujep/AaujepVol14No
4Y2016/aaujepdf
 أبو سميمان ،بهجت ( .)2205دورة الفورمات بجامعة القصيـ .Retrieved from: www.add.qu.edu.sa/ppt
 أبو النادي ،هالة جمال والشمري ،دهب نايف والشمري ،زينب حسن ( .)2206أنماط التعمم المفضمةلدي طمبة الجامعات السعودية ما بين الواقع والطموح .المجمة الدولية التربوية المتخصصة5 ،

(.239-208 ،)5

 البادري ،أحمد حميد ( .)2206فاعمية خريطة شكل سبعة المعرفي في تدريس العموم عمي التحصيلالدراسي واكتساب المهارات العممية واليدوية لمطمبة بالصف الثامن من التعميم األساسي .مجمة

دراسات عربية في التربية وعمـ النفس.38-07 ،69 ،

 التيان ،إيمان أسعد محمد ( .)2204أثر استخدام استراتيجيتي الفورمات والتدريس التبادلي عمي تنميةمهارات التفكير التأممي في العموم لمصف الثامن األساسي بغزة .رسالة ماجستير ،كمية التربية،
جامعة األزهر ،غزة .
Retrieved from:
www.alazhar.edu.ps/library/aattschedfile.asp?id_no=0047567
 أحمد ،زينب عزيز والجباوي ،بان محمود محمد ( .)2205أثر أنموذج الفورمات4MATوكيس Caseفي الدافعية العقمية لدي طالبات الصف الرابع العممي في مادة الفيزياء .مجمة كمية
التربية األساسية لمعموـ التربوية واإلنسانية/جامعة بابؿ.000-87 ،2 ،

 الثقفي ،مريم ناهض عبيد(.)2202مشكالت معممات االقتصاد المنزلي في القري النائية بمحافظةينبع ودور المشرفة التربوية في حميا.رسالة ماجستير غير منشورة،كمية التربية ، ،كمية التربية
،جامعة أم القري ،مكة المكرمة.
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 جاها ،عهود جالل ياسين ( .)2202أثر استخداـ خريطة المفاىيـ لتدريس مقرر االقتصاد المنزليفي التحصيؿ واالتجاىات لدي تمميذات الصؼ السدس االبتدائي .رسالة ماجستير غير منشورة ،

كمية التربية ،جامعة أم القري ،مكة المكرمة.

 رواشدة ،إبراهيم ونوافمة ،وليد والعمري ،عمي ( .)2202أنماط التعمم لدي طمبة الصف التاسع في إربدوأثرها في تحصيمهم في الكيمياء .المجمة األردنية في العموـ التربوية.375-360 ،)4(6 ،

 زروك ،سيد محمد وعياد ،أحمد عبد العزيز ( .)2202فاعمية برنامج تدريبي مقترح إلكساب المهاراتاليدوية والفنية لتالميذ الحمقة األولي من التعميم األساسي وأثره عمي تنمية التفكير االبتكاري لديهم
واالتجاه نحو العمل اليدوي .مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس.470-400 ،)3(32 ،

 السباب ،أزهار محمد مجيد ( .)2203أثراستراتيجية القبعات الست في تنمية أنماط التفكير المرتبطةبنصفي الدماغ .مجمة كمية التربية ،واسط.434-402 ،03 ،
 -سبيتان ،فتحي زياب ( .)2202أصوؿ وطرائؽ تدريس العموـ .عمان :الجنادرية لمنشر والتوزيع.

 سميمان ،السر أحمد والهواري ،جمال فرغل ( .)2227المدخؿ إلي عمـ النفس .الرياض :مكتبةالرشد.

 شمبي،خالد ( .)2200دافعية اإلنجاز وعالقتيا بمستوي اتقاف الميارات العممية .رسالة ماجستير،كمية التربية ،جامعة دمشق،

Retrieved from:
http://damascusuniversity.edu.sy/faculties/edu/images/stories/master/abstr
act
 آل عاطف ،نجاة عوض محمد ( .)2203فعالية تدريس االقتصاد المنزلي باستخداـ برنامج مقترحقائـ عمي التعمـ النشط في تنمية عادات العقؿ لدي طالبات الصؼ الثاني الثانوي .رسالة

ماجستير ،كمية التربية ،جامعة الممك خالد ،المممكة العربية السعودية.
Retrieved from: libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind16209.pdf
 عباس ،أميرة إبراهيم ومغير ،عباس حسين وجواد ،ابتسام جعفر ( .)2203أثر استخدام أنموذجيمكارثي وميرل تينسون في اكتساب المفاهيم األحيائية واستبقائها لدى طالبات الصف األول
المتوسط .مجمة كمية التربية األساسية ،جامعة بابؿ.234-208 ،)00( ،

 عبجل ،منى خميفة ( .)2202أثر استعمال أنموذج مكارثي في اكتساب المفاهيم التاريخية لدىطالبات الصف الثاني المتوسط .مجمة ديالي.)43( ،
Retrieved from: https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17609
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 عبد الرضا ،نجدت عبد الرؤوف وبدن،هيفاء ( .)2204أثر استراتيجية معالجة المعمومات فيتحصيل مادة الجغرافية والدافع المعرفي لدي طالبات الصف الخامس األدبي .مجمة كمية التربية
اإلسالمية/جامعة بابؿ.55-22 ،05 ،

 عبد الفتاح ،فاطمة صالح ( . )2206فعالية برنامج مقترح باستخداـ األنشطة الموسيقية فيتنمية بعض الميارات اليدوية لدي طفؿ الروضة .رسالة ماجستير ،جامعة المنيا ،كمية التربية
لمطفولة انمبكرةRetrieved from: http://www.euls.edu.eg/ ،

 -عبد المطيف ،السيد عبد المطيف ( .)2204الدافع لإلنجاز وعالقتو بالتحصيؿ الدراسي لدي عينة

مف تالميذ المرحمة اإلعدادية بالتعميـ األزىري .رسالة ماجستيرغير منشورة  ،معهد الدراسات العميا

لمطفولة ،جامعة عين شمس،

 عزام ،محمود رمضان ( .)2206فاعمية استخدام نموذج الفورمات) (4MATفي تدريس العموم لتالميذالصف الثاني اإلعدادي في إكسابهم المفاهيم العممية وتنمية أنماط التعمم والتفكير لديهم .مجمة كمية

التربية بالمنيا.247-096 ، 5 ،

 عياش ،آمال وزهران ،أمل ( .)2203أثر استخدام نموذج الفورمات ) (4 MATعمى تحصيل طالباتالصف السادس األساسي في مادة العموم واالتجاهات نحوها .مجمة جامعة القدس المفتوحة
لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية.082-059، 4 ،

 -غباري ،ثائر أحمد ( .)2202الدافعية (النظرية والتطبيؽ) .ط،2عمان :دارالمسيرة لمنشر والتوزيع.

 غنيمات ،خولة عبد الرحيم وعميمات ،عبير راشد ( .)2200أثر استخدام برنامج إرشاد جمعيلمتدريب عمي المهارات الدراسية في تحسين مستوي التحصيل الدراسي والدافعية .مجمة الجامعة

اإلسالمية (سمسة الدراسات اإلنسانية)558 -513،)2(09 ،

 الفرماوي،ذهبية ( .)2203أثر التوجو المدرسي عمي الدافعية لإلنجاز ومستوي الطموح لدي تالميذالسنة الثانية ثانوي"دراسة مقارنة" .رسالة دكتوراه ،كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية ،جامعة

الجزائر،
Retrieved from: https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-384.pdf
 -فممبان ،ندى حسن إلياس ( .)0430فعالية نظاـ ( 4 MATفورمات) في التحصيؿ الدراسي والتفكير

االبتكاري لطالبات الصؼ الثاني الثانوي بمكة المكرمة في مادة المغة اإلنجميزية .رسالة دكتوراه.

كمية اآلداب والعموم اإلدارية ،جامعة أم القرى.
sst5.com/BookInfysf.aspx?File_no=680&SecID=33...4 Retrieved from:
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 كمور ،ميماس ذاكر ( .)2203الدافعية لإلنجاز وعالقتها بمستوي الذكاء االنفعالي لدي طمبةالجامعة العربية المفتوحة /فرع األردن .مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية
والنفسية.354-320 ،)A( 23 ،

 كوجك ،كوثر حسين ( .)2227اتجاىات حديثة في المناىج وطرؽ التدريس .ط ،3القاهرة :عالمالكتب.

 كوجك ،كوثر حسين (. )2228تنويع التدريس في الفصؿ،دليؿ المعمـ لتحسيف طرؽ التعميـ والتعمـفي مدارس الوطف العربي .بيروت :مكتب اليونسكو األقميمي لمتربية في الدول العربية.

 محفوظ ،عبد الرؤوف إسماعيل والعقاد ،عصام عبد المطيف ( .)2205فاعمية برنامج قائم عمي التعممالذاتي وأثره عمي تنمية دافعية اإلنجاز وتقدير الذات لدي عينة من الطالب المكفوفين .مجمة المعيد

الدولي لمدراسة والبحث. 29- 2،)0(0 ،

 مخيمر ،سمير كامل والعبسي  ،سمير إبراهيم ( .)2204أثر التعزيز في تنمية دافعية اإلنجاز لديعينة من طالب الصف العاشر في قواعد المغة العربية .مجمة جامعة األقصي (سمسمة العموـ
االنسانية) 3047-2272 ،)2( 08،

 -مصطفي ،سموي عثمان (.)2202أ ثر استخدام

تنويع استراتيجيات التدريس في مجال األشغال

الفنية لتنمية الدافع لإلنجاز واالتجاه نحو التعمم والمشروعات الصغيرة لدي تمميذات مدرسة الفصل
الواحد متعدد المستويات .مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس.253-098 ،058 ،
وزرة التعميم (.)2206التربية األسرية والصحية :المستوي الثالث النظاـ الفصمي لمتعميـ الثانوي.
 ا(كتاب الطالبة) ،الرياض.

 يخمف،عثمان وخميفة و محي الدين ،بتول ( .)2205دافعية التعمـ لدي طمبة جامعة قطر وعالقتوببعض المتغيرات.

Retrieved from:
https://www.researchgate.net/profile/Atmane_Ikhlef/.../Motiviation-tolearn.doc
 المقاني ،أحمد والجمل ،عمي ( .)2223معجـ المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج وطرؽالتدريس .القاهرة :عالم الكتب.

المهداوي ،فايز محمد عبد الكريم ( .)2204أثر استخداـ استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية

التحصيؿ لمقرر األحياء لدى طالب الصؼ الثاني الثانوي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية

التربية ،جامعة ام القرى ،المممكة العربية السعودية.
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 برنامج مقترح لتنمية الميارات الحياتية وفؽ نموذج مكارثي.)0433(  عبد السالم عمر، الناجي رسالة.)لطالب المرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية (دراسة تطبيقية في مدينة الرياض

. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كمية العموم االجتماعية،دكتوراه غير منشورة

 أثر التفاعل بين تنويع استراتيجيات التدريس وأنماط التعمم عمي.)2229(  عزة محمد جاد، النادي جامعة، مجمة دراسات تربوية واجتماعية.تنمية بعض عادات العقل لدي طالبات المرحمة اإلعدادية

.349-303 ،)3(05 ،حمواف

. تعميـ الميارات اليدوية.)2206(  هدي طالب عموان، النداويRetrieved from:
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=52955
 أثر استخدام أنموذج مكارثي في تنمية التفكير التأممي.)2206(  عبد اهلل، إيمان وأمبوسعيدي،الهدايبة، المجمة األردنية في العموـ التربوية.وتحصيل العموم لدي طالبات الصف السادس األساسي

.05-0 ،)0(02
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