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Abstract
The present research aims at knowing the effect of using Hilda
Taba sample in the knowledge motive among the intermediate second
year female students in the subject of Biology. The researcher put one
null hypothesis, assumes non-existence of a statistic difference between
the experimental group taught by using Hilda Taba sample and the
control group that has been taught by traditional method. The research's
sample has consisted of (90) students, second intermediate class students
the academic year 2006/2007, divided into two equal groups.
The experimental group consisted of (47) students taught by using
Hilda Taba sample, while the control group consisted of (43) students
taught by the normal method. The researcher has depended upon
Mahmood measurement (2004) which includes (39) items, after
improving it and choosing three types only according to the referee's,
opinions. The researcher has also verified the measurement's validity and
reliability. After applying the experiment, the instrument and analyzing
the data statistically, the results have revealed the existence of statistic
differences between the experimental group and the control one in their
knowledge motive and for the benefit of the experimental group that has
been taught by using Hilda Taba sample (approach).
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يهدف

لدف االبداا ال د

عف جججف ل ق ذي فاللدف إح داييف بدي المجمجعدف التج يبيدف التدف تدف ت باخدتمفا أنمدجذ

 تيجندا عيندف.تابا جالمجمجعف الضاباف التف تف ت بالا يقدف االعتيافيدف لدف الدفالي المع لدف لدفيها

6992-6992 الث ددانف المتجخ ددا للع ددا الف اخ ددف

) االب ددف مد د االب دداا ال د د09

مد د

البحد د

) االبددف ف خددا72 قخددما إلد مجمددجعتي متيدداليتي ع المجمجعددف التج يبيددف جالبددال عددفف أل اف ددا
) االب ددف ف خ ددا74 يل ددفا تاب دداع أم ددا المجمجع ددف الض دداباف لبلد د ع ددفف أل اف ددا
712

باخ ددتمفا أنم ددجذ

وفاء محمود يونس
بالا يقددف االعتيافيددفع اعتمددفا الباحثددف مقيددات محمددجف  )6997للددفالي المع لددفع بل د عددفف لق ات د

بعف إج ا التعفيالا علي جامتيا ثال
م

أنماا لقدا جلدق أ ا المحيمدي

 )40لقد ع يمدا تحققدا

فق جثباتد جبعدف تابيدق التج بدف جتابيدق األفا جتحليد البيانداا إح دايياع أظهد ا النتداي

جججف ل ق ذي فاللف إح اييف بدي المجمجعدف التج يبيدف جالمجمجعدف الضداباف لدف الدفالي المع لدف
لفيها جل الح المجمجعف التج يبيف التف ف خا باختمفا أنمجذ

يلفا تابا.

مشكلة البحث -:
 .1يعددف مجضددجد الددفالي المع لددف مد أيثد المجضددجعاا أ ميددف لددف علد الددن ت ألند يهددت بف اخددف
القج الفامليف المح يف للخلجك يمدا أ الدفالي المع لدف يخده لدف تحخدي التح دي جالدتعل جي يدف
مد د لهد د الاال دده لن خد د ج فلد د ع جي ي ددف مد د مثاب تد د جتماياد د جحماخد د جانفماجد د ل ددف المجاقد د

التعليميف جينقل م حالف التلقف الخلبف إل االنفما االيجابف لف التعل .

يلفا تابا االختق ايف الذي يجع فج الااله لاعالً جنشااً جمشا ياً لف العمليف

 .6أ ميف نمجذ

التعليميفع أالعا الباحثف عل العفيف م الف اخاا التدف تناجلدا أنمدجذ
جفاً جمعظمها تناجلا اث أنمجذ

يلدفا تابدا لججدفتها قليلدف

يلفا تابا لف ايتخاه الم ا ي ع جل تجدف أيدف ف اخدف علد حدف

علمها) تناجلا اال تما لف الفالي المع لدف لدف االبداا الم حلدف المتجخداف جيعدف البحد

محاجلدف

لخدف الدنقا البحثدف لددف دذا المجدا جما ددف ليمدا يتعلدق بالدفالي المع لددف الدذي ال ا حتد يجمنددا
ذا يحظ با تما قلي

غ أ ميت اليبي .

أهمية البحث -:
يه د ددف

أنم د ددجذ

يل د ددفا تاب د ددا التعليم د ددف لتا د ددجي العملي د دداا العقلي د ددف الم تبا د ددف باالخ د ددتق ا

جاالخددتفال جتيددجي الم ددا ي باخددتمفا عمليدداا التجميددي جالتنظددي جالتبجيدده للبياندداا جالمعلجمدداا
ل حا جآم ج ع  1097ع )12جقف حففا ثالثف الت اضاا أج مبافئ أخاخيف حج الت يي جالتف

تعف بمثابف مخلماا يختنف إليها ذا النمجذ :

 .1إ عمليف الت يي عمليف ميتخبف.

 .6إ عمليددف الت ييدد تمثدد الميددفا النش ددا للت اعد د بددي عق د الم ددتعل جالمعلجمدداا الت ددف يت ددجل
معالجتها ت ني

المعلجماا ع تميي ا ع مقا نتها ع باها ....الخ) .

 .4إ عمليف الت يي المنظ تتابي لف خياق مناقف معي ينبغف م اعات لف تنظي تعل الم ا ي
غان ع 1001ع .)121
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جيعتقددف ددجب  Hooperأ العمليددف التعليميددف القايمددف عل د الح دجا اا ال ي يددف جاألخدديلف جاألججبددف

جفم األليا جت ني هاع يمي أ تقجف إل معالجاا عميقف لمحتدج الدف ت جم ا يمد

قادامفع

1009ع .)291
استراتيجيات أنموذج هيلدا تابا -:
اج ا يلفا تابا ثال

اخت اتيجياا للتف يت ت ت ميمها م ي اً م اج اختق ا تلك

المهمدااع ج نداك ضد ج إلد اخددتمفا

إحفا ا تبن عل األم .

دذت االخدت اتيجياا بشددي متتدابي ال مهددا ا الت ييد لددف

جليما يأتف إيضاح ذت االخت اتيجياا-:

أوالً  -:تشكيل المفهوم Concept Formation

 .1تحفيددف أج ح د البياندداا أج المعلجمدداا ذاا العالقددف بالمجضددجدع جتعتمددف ددذت الم حلددف عل د
مشددا فاا الاالدده جمالحظاتد جمددا ييتخددب عد ا يددق حجاخد الممتل ددف م د مددال اإلجابددف عل د

األخيلفع ماذا شا فا ؟ ماذا الحظا ؟ ماذا خمعا ؟.

 .6تجمي ددي البياند دداا أج المعلجم دداا ضدددم لي دداا حخددده أججد د الش ددب بينه ددا جلد ددق معي ددا معدددي
الت ددني ) جليهددا يقددج الالبددف بتبجيدده جت ددني

مال اإلجابف عل األخيلف اآلتيف:

المعلجمدداا أج األشدديا إلد ليددااع جتتضددح م د

ما األشيا المشت يف بي مجمجعف البياناا أج المعلجماا ؟
جلق أي معيا ت ن

؟

 .4جض د ددي مخ د ددمياا أج م د ددج للمجمجع د دداا الم د ددن ف التخ د ددميف) ج ن د ددا يعا د ددف الالب د ددف أخ د ددما
للمجمجعاا التف ت ت ني ها لف الماج الثانيف م مال اإلجابف عل الخؤا االتف :ماذا يمي

أ تخمف ذت المجمجعف أج ال ياا ؟

ثانياً  :تفسير البيانات Enter Pritation of data

 .1عمليف ت خي ال ق اا أ يقج الالبف بعمليف الت يق أج التميي بدي النقداا أج ال قد اا التدف تد

تحفيف ا مخبقاً مث ماذا الحظا ؟ ماذا ججفا ؟
 .6االخدتنتا  :مد مدال

بددا المعلجمداا ببعضدها جتحفيدف عالقدداا الخدبه جالنتيجددف جتيدج مد

مال اإلجابف عل الخؤا ع لماذا حف

ذا ؟

 .4التعمددي  :ج ددج ذ دداه الالبددف إل د مددا ددج ابعددف م د إعاددا المعلجمدداا أج البياندداا م د أج د
الج ددج إلد د تعميم دداا مبني ددف علد د اخ ددتنتاجاا ت ددفج حجله ددا مثد د ع م ددا الش ددف ال ددذي يميد د أ

نختمل

م ذلك ؟ .)Gray, 2003, 22-26
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ثالثاً  :تطبيق المبادئ Application of Principles
جتشم

ذت االخت اتيجيف العملياا آالتيف :

 .1التنبؤ بالنتاي ججضي ال ضياا
يحدداج الاالدده أ يجظ د

ددذت المبددافئ جالتعميمدداا الميتخددبف لش د ح ظ دجا

ا يق االختفال للتنبؤ بالنتاي م ظ ج
نا الخؤا االتف ماذا يمي أ يحف

قايمف ع ا يدق شد ح الظدجا

جفيددف ع د

غيد المألجلدف جياد ح

؟ ما الذي تتجقي حفجث ؟

 .6تجضيح التنبؤاا جتب ي ال ضيااع م مدال تحفيدف المخدبباا المؤفيدف للتنبدؤاا مثد الخدؤا
لماذا تعتقف بأ

ذا يمي أ يحف

؟ ما خبه حفج ذلك ؟

 .4التحقق م التنبؤاا جال ضياا

جذل ددك باخ ددتمفا المب ددافئ المناقي ددف جالشد د جا الضد د ج يف ل ددذلك مد د م ددال اإلجاب ددف علد د

الخؤا ع ما الذي يتالب ذلك لييج

تتشاب اخت اتيجياا التدف يت الدثال

منها تحتجي عل نشاااا ظا يف ت

حيحاً أج محتمالً بشي عا ؟ الخي ا ع 1090ع .)699

لدف أنمدجذ

يلدفا تابدا مدي بعضدهاع حيد

أ يد اخدت اتيجيف

أ الالبف يم ج لف عملياا ذ نيف م يدف ليدف يتخدن

له إميانيف القيا بذلك النشاا جبهذت الا يقف تتخلخ النشاااا لتيج البنا لهدذت االخدت اتيجياا
جالددذي ي ت د

أ ي الددق العمليدداا الذ نيددفع جيشددت ك المددف ت بهددذت االخددت اتيجياا متقددفماً بأخدديلف

متمي د ليددف يجج د انتبددات جت يي د الالب دف بهددف
قاامفع 1009ع . )77

نقله د م د مخددتج إل د أم د لددف الجقددا المناخدده

يما أ األخيلف مهمف ج ف ج أخاخف جلق دذا األنمدجذ أ ميدف يبيد لهدف تعمد علد

تنميف قف الالبف عل الت يي العلمف جمخاعفته لف تنظدي المعلجمداا جت تيبهدا جايتخدابها القدف

علد د الت خد دي جأث ددا ت حد ده االخ ددتاالد ل ددف الالب ددف أثن ددا عملي ددف االخ ددتق ا

الخ ددي ا ع 1090ع

. )690
جيخه الت يي االختق ايف جأنماا الممتل ف لف تاجي القف اا اإلبفاعيف جالت ييد المبدفد
جيعم عل
األ فا

ياف الت يي التجميعف جح المشيالا الجنابفع 6994ع .)21

جيميد القددج أ المددتعل جلقداً ألنمدجذ

يلددفا تابدا ييددج لدداعالً جنشددااً يخددع إلد تحقيددق

التف تجع من عضجاً عا لاً جمت ناً المح يع 1000ع )2

جتعتق ددف يلد دفا تاب ددا أ جمي ددي االخ ددت اتيجياا المع لي ددف م ددا ددف إال اخ ددت اتيجياا تف يخ دديف

عامفع جأن باميا جميي المف خي اختمفامها مي أيف ماف ف اخديف جمدي أي نجعيدف مد المتعلمدي
عل أ يؤمذ بالحخبا مختج قف المتعلمي

. )Fraenkel, 1992, p.176
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جقددف أج د

يتددج  1097ف اخددف تج يبيددف لتق ددف أث د ا يقددف االختق ددا عل د تح دي الالبددف

جثباا المع لف لف تف يت األحيدا جأثبتدا الف اخدف أ الدتعل بالا يقدف االختق داييف ت دجق الا يقدف
التقليفيددف بحدجالف مد جن د

بالنخددبف لبقددا المع لددف االحياييددف) جثباتهددا جقددف لخد ا النتدداي علد

فاملددف) يثي د فالعيددف الاالدده لالخت خددا جالبح د ع

أخددات أ الا يقددف االختق دداييف حددال جمنب د

جبالتالف تشبي حاجات جميجل يما تتيح ت داعالً مباشد اً بدي المدتعل الاالده) جمدا يتعلمد جبالتدالف

تعاي د م يددفاً م د المخددؤجليف جاالعتمدداف عل د الددن ت لددف عمليتددف الددتعل جالتعلددي

. )172

جلهذا لقدف أج يدا العفيدف مد الف اخداا باخدتمفا أنمدجذ

يتددج ع 1007ع

يلدفا تابدا لدف العفيدف مد المدجاف

الف اخدديف جاثبتددا لعاليت د لددف المتغي د اا المع ليددف جالججفانيددف يف اخددف ال د في  )1090لددف اللغددف
الع بيددف جالمايدده  )1006لددف ال ياضددياا جالم دداجف  )1000للم ددا ي الت بجيددف جالعنبيددف لددف

التا يخ  )6996جالنعيمف  )6992جغي

.

إ حدده االخددتاالد جالتخدداؤ جاالختق ددا ممي د تاددجي ت عنددف الادداله لددف أي دف م حلددف

عم يف مما يججف لفيه م اختعفاف ابيعف لذلكع جليف يلبف دذا الدفالي لدف الالبدف ينبغدف تقدفي

مجاجهاا ذ نيف محي يبفأ الااله ليها بالتق ف جالتحقيدق جلدذلك لدأ أي مداف غامضدف أج غيد
مع جلف يمي أ تيدج مداف ذاا قيمدف لتدف يه المدتعل علد التخداؤ ع جأ الهدف
ددج إبددفاد مع لددف جفيددف جذلددك بتبنددف مجق د

1090ع . )694-696

النهدايف للدتعل

المجاجهددف لهددذت األليددا جمحاجلددف ايتشددالها قاددامفع

جتعدف الفالعيددف مد الشد جا األخاخدديف التدف يتجقد

عليهدا تحقيددق الهددف

مد عمليددف الددتعل

لددف أي مجددا مد مجاالتد المتعددفف خدجا لددف تعلد أخدداليه جاد ق الت ييد أج تيددجي االتجا دداا
جالقددي أج تعددفي بعضددها أج تح ددي المعلجمدداا جالمعددا

1001ع . )71

جالددفالي المع لددف للالبددف يمي د تحفيددفت جالتع د

أج لددف ح د المشدديالا اال ي جدداجيع
علي د م د مددال الخددعاف المخددتم م د

عمليف التعل ن خها جحه االختاالد جتعل المها ال عبف جالمثاب جاالختغ اق لف المهمدف بف جدف

يبي

. )Gottfred, 1994, p.104
جأيددف يليخددمي

 )Klausmeir, 1985أ الددفالي المع لددف للالبددف يميد أ نتلمخد مد

مال ال غبف جحه االختاالد جالي ا

لال

الخام ايف جالهي اعفع 1099ع )02

 )Valler, 1992أ الفالعيف للتعل تتج د إل ثالثف أ نا

-:

جيشي

 .1الفالعيدف للمع لدف  )Motivation to Knowجتعنددف الشدعج بال ضد جاال تيدداح حدي تعلد
شف جفيف أج اليش

ع شف جفيف ل يي يع ل أج محاجلف ت ه شف جفيف ل يي م هجماً.
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 )Motivation to accomplish thingsجتعنددف الشددعج بال ضددا

 .6الفالعيددف لإلنجددا

جاال تياح لف إنجا شف يؤفي إل التقف لف المجا المف خف .

 .4الفالعيدف التحخخديف  )Motivation texperince simpulationجتعندف الشدعج بمشداع
جميلف نتيجف القيا بمما خاا معينف ب ج عامف . )Valler, 1992, p.1003

جتمث د الفالعيددف عددامالً ام داً بت اع د مددي قددف اا الاالدده لتددؤث لددف الخددلجك األفايددف الددذي يبفي د

ج ف تمث القج التف تحد ك جتخدتثي الاالده ليدف يدؤفي العمد المف خدفع أي

الااله لف ال

قج الحمات أج ال غبف للقيا بمها الف ت ج ذت القج تنعيت عل يثالف الجهف الذي يبذل الااله

أج علد ف جددف مثاب تد جاخددتم ا ت لدف األفا العملددف جعلد مدفت تقفمد أللضد مددا عندفت مد قددف اا

جمها جمها اا لف الف ت اال ي جاجيع 1001ع . )71

التعل ع جتمف بع

لالفالي ج الشف الذي بفجن ال يحف

مددا تمددفت ب د غي دداع جيثي د اً مددا يمددنح المف خددج تالميددذ
مع ج ع 1027ع . )197

الدفجالي الخدلجك بالااقدف أيثد

ج دجاي تخدده لددف يدداف فالعيددته للددتعل

جاال تمدا بالددفالي المع لددف مهد للالبددف أل الاالدده الددذي يمتلددك فالعداً مع ليداً يبحد

عد

المع لف بقناع ذاتيفع جالتعل حينيذ ييج ذا معن جيختم اجيالً )Lockart, 2006, p2 .

لال ددفالي المع ل ددف تش دديي ليد د ميجن دداا مع لي ددف جال تعن ددف المع ل ددف المقت د د علد د اليت دده

األيافيميددف جالبح د

جاالختق ا ع جالبح

لددف حددفجف ا الضدديقف أنمددا التجخددي لددف المع لددف لتشددم الق د ا اا الح د جالبح د

النشا ع المعلجماا الجفيف جاالنجذاه نحدج المجضدجعاا الغامضدف التدف

تعج ا المعلجماا جالتحفي للح ج عل المعلجماا الملي فع 6999ع . )94

لددذلك اخددتمفما الباحثددف أنمجذجدا اختق دداييا للبحد
ال

لددف أ ميتد لددف الددفالي المع لددف لددف االبدداا

الثانف المتجخا لف ماف األحيا .

هدف البحث -:
يهددف

البحد د

االباا ال

التعد د

عل د أثد د اخ ددتمفا أنمددجذ

يلد دفا تاب ددا لددف ال ددفالي المع ل ددف ل ددف

الثانف متجخا لف ماف األحيا .

فرضية البحث -:
جللتحقق م

ف

البح

جضعا الباحثف ال ضيف ال

يف االتيف :

ال يججددف لد ق ذي فاللددف إح دداييف بددي متجخددا ف جدداا المجمجعددف التج يبيددف التددف ف خددا

باخددتمفا أنمددجذ

المع لف لفيها .

يلددفا تابددا جالمجمجعددف الضدداباف التددف ف خددا بالا يقددف االعتيافيددف لددف الددفالي
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أثر استخدام أنموذج هيلدا تابا في ....
حدود البحث -:
الث ددانف المتجخ ددا ل ددف متجخ ددااا جثانجي دداا مفين ددف المج د د النها ي ددف للع ددا

 .1االب دداا ال د د

الف اخف . )6992-6992
 .6ال

الفيتج
 .4ال

ددج الف اخدديف الخددبعف األجلد مد يتدداه األحيددا المقد
حخي عبات جآم ي ع . )6992

لل د

الثددانف المتجخدداع للمؤلد

الف اخف األج م العا الف اخف . )6992-6992

تحديد المصطلحات -:
 .4األنموذج Model

ع ل د قاددامف جقاددامف  )1009بأن د ا االخددت اتيجيف التددف يجظ هددا المددف ت لددف المجق د
التعليمف بهف

تحقيق نجات تعليميف لف الالبفع مختنفاً ليها إل الت اضاا يقدج عليهدا النمدجذ

جيتحفف ليها فج المف ت جالااله جأخلجه التقجي ا 9قاامف جقاامفع 1009ع . )42

وتعرف الباحثة أنموذج هيلدا تابا اجرائياً بأنه :

اإاا أج مماا لتججي عمليف تعلدي جتعلد الم دا ي اإلحياييدف لاالبداا الثدانف المتجخدا لدف مداف
االحيا جلقاً الخت اتيجياا تعليميف ممثلف بتيجي الم ا ي ع جت خدي المعلجمدااع جتابيدق المبدافئع
جتض أخيلف ذاا اابي اختق ايف يمي بجاخاتها مما خف عملياا ذ نيف ممتل ف.

 .7الدافع المعرفي
 .1ع ل لال جآم ج

)Valler at al, 1993

بأن د التحخددت بال احددف جال ضددا حددي يددتعل الاالدده شددف جفيددف أج ييش د

ع د شددف ل د يي د

يع ل أج محاجلف ت ه شف جفيف ل يي م هجماً . )Valler at al, 1993
 .6ع ل ع ي

)6999

بأن الفالي بال غبف لف المع لف جال ه جاإلتقا جح المشيالا ع ي ع 6996ع )114

 .4ع ل الفا ي جاليبيخف )6991

بأند غبددف الاالدده لددف المع لددف جحدده االخددتاالد جالمي د إل د االختيشددا

عل البييف الفا ي جاليبيخفع 6999ع . )27

أما التعريف اإلجرائي للدافع المعرفي فقد عرفته الباحثة بأنه
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جال غبددف لددف التع د

وفاء محمود يونس
ددف حالددف مد حدده االخددتاالد جااليتشددا

جاال تيدداف جاد ح األخدديلف جالتددف تظه ددا االبددف ال د

الثددانف متجخددا بشددي اخددتجاباا عل د لق د اا مقيددات الددفالي المع لددف ممثلددف بالف جددف اليليددف التددف
عليها الاالبف .

تح

دراسات سابقة -:
االع ددا الباحث ددف علد د العفي ددف مد د الف اخ دداا الخ ددابقف الما ددف بمجض ددجد البحد د
ج

جيان ددا اغلبه ددا

يفع جامتا ا التج يبيف لقا منها جبما يتناخه جمجضدجد بحثهدا جقدف قخدما الباحثدف الف اخداا

الخابقف إل محج ي :

أ .دراسات تناولت أنموذج هيلدا تابا
 .4دراسة ياسين ()4000

أج يدا الف اخدف لدف جامعدف بغفافةيليدف الت بيدفعاب الهيدث ع ج دفلا إلد مع لدف أثد تدف يت

الم ددا ي ال ي ياييددف باخددتمفا ي د م د م د ايا الم ددا ي جأنمددجذ

يلددفا تابددا لددف األنمدداا الممتل ددف

للت ضدي المع لدف لالبدف يليدف المعلمدي بالجامعدف المختن د يفع شدملا عيندف الف اخدف  )26االبداً
جاالبف م البف ال

األجل جلق أنمجذ

الثال

مدج عي علد مجمدجعتي تجد يبيتي ع ف خدا المجمجعدف التج يبيدف

يلفا تاباع لف حي ف خا المجمجعف التج يبيف الثانيف جلق مد ايا الم دا ي .

لددف نهايددف التج بددف ابددق الباحد

امتبددا الت ضددي المع لددف الددذي أعددفت لهددذا الغد

ع جيتيددج مد

 )19لقد جباخددتمفا االمتبددا التددايف  )t-testجالنخدده الميجيددفع أظهد ا النتدداي ججددجف لد ق ذي

فاللف إح اييف لف متجخدا ف جداا نمادف تيملدف المعلجمداا جالمبدافئ ل دالح المجمجعدف األجلد ع

يما أظه ا أيضاً أ نما تيملف المعلجماا نا أعل نخبف ت ضي للالبف الذي ف خجا باختمفا
أنمجذ

ليفا تاباع لف حي نا نما االخت جاد أعل نخبف ت ضي للالبف الذي ف خجا باخدتمفا

م ايا م دا ي  .ضدما أ بعدف أنمداا للت ضدي المع لدف ج دف  -:االخدت جاد ع تيملدف المعلجمداا ع

المبافئ جالتابيقاا .

 .7دراسة المحرزي ()4000

أج يددا الف اخددف لددف جامعددف بغددفاف ج ددفلا إل د مع لددف أث د التددف يت عل د جلددق أنمددجذجف

مي  -تينخج ج يلفا تابا لف ايتخاه الم ا ي ال ياضيف .
تيجنا عينف البح

 )160االبداً مد البدف ال د

الخدابي األخاخدف امتيد جا بالا يقدف العشدجاييف

جقخددما العينددف إلد مجمددجعتي تجد يبتي جمجمجعددف ضددابافع ف خددا المجمجعددف التج يبيددف األجلد

جلق أنمجذ مي

– تينخج ع لف حي ف خا المجمجعف التج يبيف الثانيف جلق أنمجذ

أما المجمجعف الضاباف لقف ف خا بالا يقف التقليفيف .
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يلفا تاباع

أثر استخدام أنموذج هيلدا تابا في ....
لددف نهايددف التج بددف اعددف الباح د
الددثال

األجل د م د ت ددني

امتبددا اً تح دديلياً ميجنددا م د

 )79لق د مج عددف عل د المخددتجياا

بلددج ع جبع دف اخددتمفا تحلي د التبدداي األحددافي  )ANOVAجامتبددا

شددي ي ع أظهد د ا النتدداي عد د ت ددجق ي د مد د أنم ددجذ مي د
الا يقف التقليفيف لف ايتخاه الم ا ي ال ياضيف.

– تينخ ددج جأنم ددجذ

يلددفا تاب ددا علد د

 .3دراسة الحيالي ()7004

أج يددا الف اخددف لددف جامعددف المج د ةيليف الت بيددفع ددفلا الف اخددف إلد التع د

اخددتمفا أنمددجذ
لف البف ال

علد أث د

يلددفا تابددا جالددتعل التعدداجنف لددف ايتخدداه الم ددا ي الييمياييددف جاالتجا دداا العلميددف

الثال

لف يليف الت بيدف لدف مداف الييميدا ال دناعيف  .تيجندا عيندف البحد

 )49االبد داً جاالبد دفً مد د الب ددف ال د د

التج يبيددف االجل د جلددق أنمددجذ

الثالد د

م ددج عي علد د ث ددال

مد

ش ددعهع ف خ ددا المجمجع ددف

يلددفا تابددا جف خددا المجمجعددف التج يبيددف الثانيددف جلددق ا يقددف الددتعل

التع دداجنف اخ ددت اتيجيف جيخد دجا)ع أم ددا المجمجع ددف الض دداباف لق ددف ف خ ددا بالا يق ددف االعتيافي ددف .أع ددف

الباح

امتبا اً تح يلياً ميجنا م

 )29لق ع أما األفا الثانيف لياندا لقيدات االتجا داا العلميدف

ال ددذي أع ددفت الع ددانف  )1029جعفلد د محم ددجف  )1001جأش ددتم علد د

 )91لقد د ع جبع ددف تحليد د

البياناا إح اييا باختمفا تحلي التباي جامتبا شي ي أظه ا النتاي ما يأتف -:

ججددجف ل د ق ذي فاللددف إح دداييف بددي المجمددجعتي التج د يبيتي األجل د جالثانيددف ي دالً عل د

ان د د د اف جالمجمجع د ددف الض د دداباف ل د ددف ايتخ د دداه الم د ددا ي الييميايي د ددف جاالتجا د دداا العلمي د ددف جل د ددالح

المجمجعتي التج يبيتي .

ب .دراسات تناولت الدافع المعرفي
االعا الباحثف عل العفيف م الف اخاا التف تناجلا الفالي المع لف جلينها يانا اغلبها

ف اخاا ج

يف ا تباايف حاجلا إيجاف العالقف بي الفالي المع لف جبي متغي اا أم

يدالجنتع

العمد د ع التم دداع التح ددي الف اخ ددفع  .......ال ددخ  .مثد د ف اخ ددف قا ددامف  )6999الملي ددف
)6999ع فت مي

. )6997

اً لقيات الفالي المع لدف ججضدي مقداييت

أما القخ الثانف م الف اخاا لقف ججفت الباحثف مم

لددف ددذا الجاندده مث د ف اخددف مجيددف )1009ع ف اخددف قاددامف  )1004جف اخددف محمددجف )6997
اخددت افا الباحث ددف منهددا ل ددف تجض دديح ما يددف ال ددفالي المع لددف جاالع ددا علد د العفيددف مد د المق دداييت
لذلك .أما الف اخف التج يبيف التف ا تما بالفالعيف لهف:
دراسة العزو ()4000

أج يددا الف اخددف لددف الع د اق ج ددفلا اليش د

ع د أث د الت ددمي التعليمددف – التعلمددف لددف

فالعيددف الددتعل جالتح ددي لمدداف الجب د الما ددف لددف الب ددف ال ياضددياا لددف يلي ددف الت بيددف بجامع ددف
612
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وفاء محمود يونس
المج د ع تيجنددا عينددف الف اخددف مد
المجمجعددف األجل د

 )19االبداً جاالبددف جتد تددج يعه عشدجايياً علد مجمددجعتي ع

ددف تج يبيددف ف خددا جلددق نظ يددف مي د ع أمددا المجمجعددف الثانيددف ددف مجمجعددف

ضاباف ف خا جلق الا يقف االعتيافيفع أعفا الباحثف أفاتف البحد

األجلد مقيدات فالعيدف الدتعل

لددف البددف ال ياضددياا أمددا الثانيددف لهددف امتبددا تح دديلف لمدداف الجبد الماددف جضددم المخددتجياا
تذي ع تابيق ع ايتشا

)ع جباختمفا  )t-testيجخيلف إح اييف .

أظهد د ا النت دداي جج ددجف لد د جق ذاا فالل ددف إح دداييف ب ددي المجمجع ددف التج يبي ددف جالض دداباف ل ددالح

المجمجعف التج يبيف لف فالعيف التعل .
إجراءات البحث -:

ويتضمممن اعتممماد التصممميم التجريبممي وتحديممد مجتمممع البحممث وعينتممه بواعممداد األداة وتطبيممق

التجربة واستخدام الوسائل اإلحصائية على النحو االتي :

أوالً  :اختيار التصميم التجريبي للبحث

اعتمفا الباحثف ت مي المجمجعتي المتياليتي ذاا االمتبا البعدفي لقدا جيتالده دذا

الت مي مجمجعتي األجل تج يبيف جاألم

إذ تتعد د

ضاباف  .فاؤجف جعبف ال حم ع 1009ع )699

المجمجع ددف األجلد د للمتغيد د المخ ددتق

ددج الت ددف يت باخ ددتمفا أنم ددجذ

يلد دفا تاب ددا أم ددا

المجمجعف الثانيف لتف ت بالا يقف االعتيافيف يما مجضح لف الشي .
التصميم التجريبي للبحث

المجموعة

المتغير المستقل

المتغير التابع

التج يبيف

أنمجذ

يلفا تابا

الدافع المعرفي

الضاباف

الا يقف االعتيافيف

ثانياً  :مجتمع البحث وعينته -:
تيددج مجتمددي البح د

م د جميددي االبدداا ال د

الثددانف متجخددا لددف مددفا ت المتجخدداف

جالثانجياا النها يف لدف مفيندف المج د للعدا الف اخدف  )6992-6992أمدا عيندف البحد

لأمدذا

م د مجتمددي البح د

ق ددفياً م د تلددك المددفا ت جقددف امتي د ا مف خددف ثانجيددف الشددا للبندداا ق ددفياً

تيجندا عينددف البحد

أ بعددف) شددعه أ ع ه ع ج د ع ف) جبالا يقددف العشدجاييف لددت امتيددا شددعبف

لتعاج المف خف جاختجابف مف خف ماف األحيا إلج ا البح
مد

بي ت حاه) .

ه) لتمث المجمجعف التج يبيف جشعبف جد) لتيج المجمجعف الضابافع جقف ت اختبعاف الاالبداا

ال اخدباا جعددفف

 )19لت دبح عينددف البحد

لددف يلتدا المجمددجعتي

 )09االبدف أي بجاقددي )72

االبف للمجمجعف التج يبيف شعبف ه) جبجاقي  )74االبف للمجمجعف الضاباف ج ف شعبف جد)

ثالثاً  :تكافؤ مجموعتي البحث -:
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أثر استخدام أنموذج هيلدا تابا في ....
تحققا الباحثف قب البف بالتج بف م تيالؤ المجمجعتي لف عفف م المتغي اا التف لهدا

عالقددف بددالمتغي التددابيع جت د الح ددج عل د المعلجمدداا الما ددف بددأل اف العينددف م د مددال اخددتما
جمي المعلجماا البااقف المف خيف) لف المف خف جليما يأتف إج ا اا التيالؤ :

 .4العمر الزمني للطالبات مقاساً باألشهر

ت حخداه العمد ال مندف للاالبداا باألشده لغايدف  1ة  19ة  6992جاخدتمفما الباحثدف

االمتبددا التددايف  )t-testللمقا نددف بددي مجمددجعتف البح د

جتبددي عددف ججددجف ل د ق فا إح دداييا

بينهماع لتيج بذلك المجمجعتدا متيداليتي لدف العمد ال مندف عندف مخدتج فاللدف  )9091جف جدف

ح يف  )99يما مبي لف الجفج

. )1

جدول ()4

نتائج إستخدام االختبار التائي لمتغير العمر الزمني باالشهر لطلبة عينة البحث
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف

القيمة التائية

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

التج يبيف

72

6120992

160421

10976

1000

الضاباف

74

614077

110211

* عنف مختج فاللف 9091

 .7تحصيل الطالبات في مادة العلوم للصف األول المتوسط
ت د حخدداه ف جدداا الاالبدداا لددف مدداف العلددج لددف ال د

الخد ددجالا ال خد ددميف ألج د د الح د ددج عل د د البياند دداا المتعلقد ددف لل د د

األج المتجخددا جال جددجد إل د

األج لد ددف مد دداف العلد ددج .

جباخددتمفا  )t-testتبددي عددف ججددجف لد ق فا معنجيداً بددي متجخددا ف جدداا المجمجعددف التج يبيددف
جمتجخا ف جاا المجمجعف الضاباف ججفج

 )6يجضح ذلك .

جدول ()7

جدول نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطات درجات المجموعتين في مادة العلوم
للصف األول المتوسط

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف

القيمة التائية

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

التج يبيف

72

22012

9017

90622

1000

الضاباف

74

22092

9009

* عنف مختج فاللف 9091

 .3تحصيل األب للطالبات :
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تد حخداه تيد ا اا أعدفاف اآلبدا لتح دديله الف اخدف ج ددج يمدا مبدي لددف جدفج

 . )4تد

اخددتمفا امتبددا م بددي ي داي إليجدداف التيددالؤ بددي المجمددجعتي التج يبيددف جالضدداباف لججددف أ قيمددف
م بددي يدداي المحخددجبف قددف بلغددا  )90241ج ددف أقد مد القيمددف الجفجليددف  )2096بمخددتج فاللددف
 )9091جف جف ح يف  )4ج ذا يعنف أن ال يججف ل ق بي المجمجعتي أي متياليتي .
جدول ()3

نتائج استخدام مربع كاي لتحصيل اآلباء
المجموعة

العدد

ابتدائية

التج يبيف

72

11

11

الضاباف

74

14

12

فما دون

ثانوية

جامعية

عليا

19

2

16

1

قيمة مربع كاي

داللة

محسوبة جدولية
90249

2096

)9091

متياليتي

)4

تحصيل أالم للطالبات :
ت حخاه تي ا اا أعفاف األمهاا لتح يله الف اخدف ج دج يمدا مبدي لدف جدفج

 )7تد

اخددتمفا امتبددا م بددي يدداي إليجدداف التيددالؤ بددي المجمددجعتي التج يبيددف جالضدداباف لججددف أ قيمددف
م بددي يدداي المحخددجبف قددف بلغددا  )10096ج ددف أقد مد القيمددف الجفجليددف  )2096بمخددتج فاللددف
 )9091جف جف ح يف  )4ج ذا يعنف أن ال يججف ل جق بي المجمجعتي أي متياليتي
جدول ()1

نتائج استخدام مربع كاي لتحصيل األمهات
المجموعة

العدد

ابتدائية

التج يبيف

72

11

19

الضاباف

74

16

12

فما دون

ثانوية

جامعية

عليا

0

1

16

6

قيمة مربع كاي

داللة

محسوبة جدولية

رابعاً  :أداة البحث (مقياس الدافع المعرفي)
700
610

10096

2096

)9091
)4

متياليتي

أثر استخدام أنموذج هيلدا تابا في ....
اعتمددفا الباحثددف مقيددات الددفالي المع لددف الددذي أعددفت محمددجفع  )6997للم حلددف الجامعيددف

يتي ددج المقي ددات مد د ممخ ددف أنم دداا لل ددفالي المع ل ددف ج ددف الخ ددعف للمع ل ددفع ح دده االخ ددتاالدع
االيتشا

جاال تيافع ال غبف لف الق ا ع ا ح األخيلف) .

تيجنددا اإلجابددف ع د ي د لق د م د ممخددف بددفاي

تنابددق علددف بف جددف يبي د جددفاًع تنابددق

علددف بف جددف يبي د ع تنابددق علددف بف جددف متجخددافع تنابددق علددف بف جددف قليلددفع ال تنابددق عل ددف)

جأعايا األج ا االتيف لتحجي البفاي إل

ق يمف لغد

التيمدي 1ع 7ع 4ع 6ع  )1لل قد ااع

يمددا أ ال ق د اا جميعهددا ايجابيددف حخددبا ف جدداا الاالبدداا عل د مقي دات الددفالي المع لددف ب يجدداف
مجمجد الف جاا التف يح لج عليها باختجابته عل ي لق لتمث الف جف اليليف .
صدق المقياس -:
اتبعا الباحثف ال فق الظا ي للتأيف م

محيمي لبيا

أيه لف

الحيف ال ق اا جمناخبتها.

األفا علد لجندف

فق المقيات جذلك بع

جبعدف األمدذ بالمالحظداا التدف تد أبدفاؤ ا مد قبلهدا تد االعتمداف علد ثالثدف أنمداا للددفالي

المع لف لقا جذلك لماليمتها ال يف العم يف التف خج

متجخ ددا) لأ دددبح المقي ددات يتدددأل

مد د

يابق عليها البح

االباا ال

الثانف

 )4أنمددداا لق ددا ج دددف ح دده االخد ددتاالد ع االيتشد ددا

جاال تيدداف ع ا د ح األخدديلف ) ع يمددا حددذلا لق تددا مد نمددا االيتشددا

ا د ح األخدديلف  .بخددبه تشددابهها مددي لق د اا أم د

جاال تيدداف جلق د جاحددف لددنما

لددف المقيددات  .جأ ددبح عددفف ال ق د اا المقيددات

اليليف  )40لق ع يما ت اجحا الف جف اليليف عل المقيات بي

. )101-40

ثبات المقياس -:
يق ددف بثبدداا المقيددات ددج أ يعاددف المقيددات النتدداي ن خددها إذا مددا أعيددف تابيق د عل د
األل اف أن خده جتحدا الظد ج

ن خدها الغ يده ع  1091ع  )214جامتدا ا الباحثدف ا يقدف أعداف

االمتبددا ث د قامددا بحخدداه معام د اال تبدداا بددي ف جدداا مجمجعددف الاالبدداا عل د االمتبددا عنددف
تابيق جاعاف تابيق بعف م ج إخبجعي عل التابيق األج ع جبل معام الثباا  )9091ج ج

معام د جيددف للثبدداا حخدده مددا أشددا ا إلي د األفبيدداا  .جبعددف تحقيددق فاللددف ال ددفق جالثبدداا أعددف

المقيات جا اً للتابيق .

خامساً  :تطبيق التجربة -:

أعفا الباحثف الماا التف يخيف الما ف بأنمجذ

يلفا تابا جبالا يقف االعتيافيف

أ.تم تدريس المجموعة التجريبية وفق إنموذج هيلدا تابا وحسب الخطوات التالية :
629
720

وفاء محمود يونس
اإلخت اتيجيف األجل ة تشيي

تيجي الم هج ) جتشم :

 .1تحفيف المعلجماا ججمعها جتعفاف ا جذلك م مال أخيلف مث :
ماذا شا فا ؟ ماذا تالحظ؟ ماذا خمعا ؟ .

 .6تج يي المعلجماا جت ني ها جلق ال ايف ع الجظي فع الشي أج النجد  .....إلخ م مال :
يي

ت با بي األشيا التف تالحظها ...؟

 .4اختق ا اخ الم هج جفاللت الل ظيف جذلك م مال األخيلف :
؟

ماذا تخمف  .....؟ ماذا يمي أ نع

اإلخت اتيجيف الثانيف ة ت خي البياناا أج المعلجماا
تحفيددف نقدداا التشدداب جاالمددتال

مد مددال التمييد بددي م ددا ي معينددفع عد ا يددق شد ح الم ددا ي

جت ا ي المعلجماا جت خي ا جذلك م مال :

ماذا أيا ؟ ماذا ججفا  ......؟ ماذا يعنف ذا ؟

اإلخ ددت اتيجيف الثالث ددف ة تابي ددق المب ددافئ  :جتش ددم التنب ددؤ بالنت دداي ع ت خ ددي بعد د

الظد دجا

غيد د

المألجلفع الت خي لفع التنبؤاا م مال األخيلف مث :
ماذا يمي أ يحف

عنفما ....؟ ماذا يتاله لحفج ...؟ لماذا تعتقف ب ميانيف حفج ...؟

خعاف جاليجخ ع 1099ع .)761-712

ب .المجموعة الضابطة -:

تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة االعتياديمة حيمث اعتممدت مدرسمة الممادة علمى طريقمة

المحاضرة بوالقاء األسئلة والشرح المفصل خالل عملية التدريس
ابتددفأ تابيددق التج بددف لددف 11ة19ة 6992جقامددا الباحثددف بت جيددف مف خددف المدداف بددالماا

التف يخ دديف جتيلي ه ددا بعملي ددف الت ددف يت ع جق ددف جضدددحا الباحث ددف لمف خ ددف األحي ددا ا يق ددف التدددف يت
بأنمجذ

يلفا تاباع جيانا الباحثف عل إت ا فاي بمف خف الماف .

اخددتغ قا مددف تابي دق التج بددف  )16أخددبجعاً جف خددا خ دبعف ل ددج ف اخدديف م د يتدداه األحيددا

جبجاقي ح تي أخبجعياً لماف األحيا ) للمجمجعتي التج يبيف جالضاباف) انتها التج بف بتدا يخ

 11ة  1ة  6992جلددف نهايددف التج بددف ابددق المقيددات بعددفياً للمجمددجعتي التج يبيددف جالضدداباف)
جذلك لتحقق م

حف ل ضيف البح

.

سادساً  :الوسائل اإلحصائية -:

اختمفما الباحثف لف المعالجف اإلح اييف للبياناا الجا ف لف البح

 .1االمتبا التايف لعينيتي مختقلتي للتيالؤ جامتبا ال ضيف.

724
621

الجخاي اآلتيف:

أثر استخدام أنموذج هيلدا تابا في ....
x1  x 2
S12 n1  1  n 2  1S 22 1
1
 
n1  n 2  2
n1 n 2

t

 = x1 , x 2المتجخا الحخابف
 = n1, n2عفف أل اف المجمجعف
 = S12, S22التباي

)(Glass, 1970, 295

 -6معام ا تباا بي خج لحخاه الثباا

n xy   x y

n x   x n y   y  
2

2

2

r

2

 = xف جاا الالبف عل المقيات لف التابيق األج

 = Yف جاا الالبف عل المقيات لف التابيق الثانف

ملح ع6999ع)610

 -4إمتبا م بي ياي x2
نتيجة البحث -:
بعدف االنتهددا مد تددف يت المجمدجعتي جلددق الاد يقتي المحددففتي

اخدتمفا أنمددجذ

يلددفا

تابا جالا يقف االعتيافيف) ت تابيق مقيدات الدفالي المع لدف بعدفياً ج دححا اخدتجاباا ألد اف عيندف

البح

جحللا أح ايياً لأظه ا النتيجف آالتيف :

النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية للبحث
حخددبا الباحثددف متجخددا ف جدداا الاالبدداا لالمتبددا البعددفي عل د مقيددات الددفالي المع لددف

للمجمجعددف التج يبيددف التددف ف خددا باخددتمفا أنمددجذ

يلددفا تابددا جالمجمجعددف الضدداباف التددف ف خددا

بالا يقف االعتيافيفع جباخدتمفا االمتبدا التدايف لعينتدي مخدتقلتي أظهد ا أ ال د ق بدي متجخدا

ف ج دداا المجم ددجعتي فا إح ددايياً عن ددف مخ ددتج فالل ددف  )9091جبف ج ددف ح ي ددف  )99جل ددالح
المجمجعف التج يبيف جالجفج

 )1يجضح ذلك .

جدول ()0
626
727

وفاء محمود يونس
نتيجة االختبار التائي بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس الدافع
المعرفي للطالبات

المجموعة

العدد

المتوسط

القيمة التائية

االنحراف

الحسابي

المعياي

المحسوبة

الجدولية

التج يبيف

72

12902494

19049624

190207

10009

الضاباف

74

1740999

16047762

* عنف مختج فاللف 9091
جتشددي

ددذت النتيجددف إل د ت ددجق المجمجعددف التج يبيددف التددف أخددتمف ليهددا أنمددجذ

المجمجعد ددف الضد ددابافع جتت د ددق د ددذت النتيجد ددف مد ددي ف اخد ددف ياخد ددي
. )6991

يلددفا تابددا عل د

 )1000جمد ددي ف اخد ددف الحيد ددالف

مناقشة النتيجة -:
يع د

ت ددجق المجمجعددف التج يبيددف التددف ف خددا جلددق أنم دجذ

يلددفا تاب دا عل د المجمجعددف

الضدداباف التددف ف خددا بالا يقددف االعتيافيددف إل د أ التددف يت جلددق أنم دجذ

يلددفا تابددا يجع د م د

الاالدده مح دج ا للعمليددف التعليميددف جييددج نشددااً جمشددا ياً جم ي د اً جيقددج بعمليدداا تتالدده الت يي د

يد ددأج ا التمد دداي اا جالمقا ند ددف جاالخد ددتنتا ع يمد ددا أ األخد دديلف المتضد ددمنف لد ددف ي د د اخد ددت اتيجيف م د د
اخددت اتيجياا يلددفا تابددا الددثال

جالمناقشدداا التددف تددفج بددي المف خدف جالاالبددف تح د

غبددف الاالبددف

بددتعل الم يددفع األمد الددذي يخدداعف علد تجليددف جددج ف اخددف جفيددف للاالبدف جيشددجعها علد االخددتم ا

بددالتعل ع جيثي د لددفيها ال غبددف جالحمددات جتشددجيعها عل د الددتعل جالمددذاي للج ددج إل د معالجدداا
جاختنتاجاا تمينها م تابيقها لف حاالا مشابهفع يج ي ذلك يلد لدف جدج مد الح يدف ي يدف مد
ا تما المتعل جم فالعيت للتعل جيجل ل بييف تعليميف تناخه قف ات .

االستنتاجات -:
لف ضج نتاي البح
 .1لاعليف أنمجذ

جضم حفجفت اختنتجا الباحثف ما يأتف :
يلفا تابدا لدف إثدا الدفالي المع لدف لدف االبداا ال د

مي الا يقف االعتيافيف .

 .6أث د أنمددجذ

الثدانف متجخدا مقا ندف

يلددفا تابددا االخددتق ايف جأخدديلت العفيددف األث د االيجددابف لددف تح يددك جاثددا الددفالي

المع لف للاالباا .

التوصيات -:

723
624

أثر استخدام أنموذج هيلدا تابا في ....
يلفا تابا لف تف يت األحيا لل

 .1اختمفا أنمجذ

تغي فجالي الاالباا المع ليف .

الثانف متجخا لما ل م فج لعدا لدف

 .6تف يه المف خاا لف الم اح المتجخاف عل آلياا العم بأنمجذ
فج اا جنفجاا تقيمها مفي يف ت بيف نينج .

 .4تضمي منا

ا ايق تف يت علج الحيا المق

يلفا تابا جماجاا تابيق لف التف يت .

يلفا تابا جيت ذلك ضم

علد الالبدف لدف يليدف الت بيدف أخدت أنمدجذ

المقترحات -:
إختيماالً للبح

الحالف تقت ح الباحثف إج ا ف اخاا مختقبليف آالتيف :

 .1أث اختمفا أنمجذ

 .6أث اختمفا أنمجذ

يلفا تابا لف تنميف الت يي العلمف لف البف الم حلف الجامعيف .
يلفا تابا لف تنميف الفالي المع لف لف االباا ال د

جايتخاه الم ا ي االحياييف .

المدامت العلمدف

المصادر -:
 -1اال ي جدداجي ع لاض د محخد د
للاباعف جالنش ع المج

 : )1000أُسمممس علمممم المممنفس التربممموي ع ا 1ع فا اليت دده
.

 -6الجنابف ع انت ا عبف الحم يااي ع  )6994ع أثر أنموذجي هيلدا تابما وميمرل تينسمون
في اكتساب المفماهيم البالييمة لمدى طالبمات الصمف الخمامس األدبمي واالحتفما بهما ع يليدف

الت بيفع اب

شف ع جامعف بغفاف أا جحف فيتج ات غي منشج ) .

 -4الحيالف ع قيفا خال ج جيت عبدف ا ع  : )6991أثر استخدام أنموذج هيلدا تابا والمتعلم
التعاوني في اكتساب المفاهيم الكيميائية واالتجاهات العلمية لمدى طلبمة قسمم الكيميماء فمي
كلية التربية ع جامعف المج

 -7المايدده ع محمددجف علددف خددليما

خالف ماجختي غي منشج ) .

 : )1006فاعليممة اسممتخدام أنممموذجي ميممرل – تينسممون

وهيلمدا تابما فمي تمدريس المفماهيم الرياضمية لمدى طمالب الصمف الثمامن ع جامعدف الي مدجك ع
إ بف ع خالف ماجختي غي منشج ) .

627
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وفاء محمود يونس
 -1الم دداجف ع االدده محمددجف ياخددي

 : )1000اخددت اتيجيف تابددا جأث ددا لددف ايتخدداه البددف قخ د

الجغ اليف للم ا ي الت بجيف ع الجامعدف المختن د يف ع مجلمة كليمة التربيمة ع العدفف 1ع -12

. 79
 -2الملي د ددف ع خد ددبييف يجخ د د

 : )6999عالقد ددف مهد ددا اا الد ددتعل جالد ددفالي المع لد ددف بالتح د ددي

الف اخف لف عينف م االباا يليدف الت بيدف ع مجلمة مركمز البحموث التربويمة ع جامعدف قاد ع
خنف  10ع العفف  12ع . 77-14

 -2الددفا ي ع

ددالح ع ج ي دده مجيددف اليبيخ ددف  : )6999علمممم المممنفس العمممام ع ا 6ع الين ددفي

للنش جالتج يي ع إ بف ع األ ف .
 -9فت ميد  :نج جددا عدداف محمددجف ع  : )6997مهممارات الممتعلم واالسممتذكار وعالقتهمما بدافعيممة
الممتعلم لممدى طلبممة المرحلممة المتوسممطة فممي ضمموء بع م

المج

المتغي مرات ع يليددف الت بيددف ع جامعددف

خالف ماجختي غي منشج ) .

 -0فاؤجف ع ع يد د حن ددا جأن ددج حخ ددي عب ددف الد د حم

 : )1009منممماهج البحمممث التربممموي ع فا

الحيمف للاباعف جالنش ع بغفاف ع الع اق .
 -19يتج ع عايش ع  : )1007أساليب تدريب العلوم ع ا 1ع عما ع األ ف .
 -11الخام ايف ع باخ جشجيا الهي اعدف  : )1099بندا مقيدات مقدن للدفالي اإلنجدا الف اخدف
لالبف اليلياا الهنفخيف ع المجلة العربية للبحوث التربوية ع العفف  9ع

 -16خعاف ع ججفا احمف ججما يعقجه اليجخد

. 91-22

 ) 1099ع تمدريس مفماهيم اللغمة العربيمة

والرياضيات والعلوم والتربية االجتماعية ع ا  1ع فا الجي ع بي جا

 -14الخي ا ع محمف  : )6999أساليب تدريس الدراسمات االجتماعيمة ع ا 6ع فا الشد جقع
عما ع األ ف .
 -17ال

في ع أحمف محمجف حمف  : )1090فاعلية استخدام أنموذج كمل ممن ميمرل تينسمون

وجانييممه وهيلممدا تابمما فممي تممدريس مفمماهيم قواعممد اللغممة العربيممة للصممف األول اإلعممدادي ع
جامعف الي مجك ع عما

خالف ماجختي غي منشج ) .
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 -11عد ي

ع خددامف خددلاف ع  : )6999مقدمممة فممي علممم الممنفس التربمموي ع ا 1ع فا ال يد

للاباعف جالنش .
 -12العد ج ع إينددات يددجنت م ددا

 : )1000تصممميم تعليمممي تعلمممي لمممادة الجبممر الخطممي

وأثره في دافعية التعلم والتحصميل لمدى طلبمة قسمم الرياضميات فمي كليمة التربيمة ع جامعدف
المج

ع اب الهيث ع جامعف بغفاف أا جحف فيتج ات غي منشج ) .

 -12العنبيدف ع خددنفت عبددف ا جدفجد  : )6996أثممر اسممتخدام اسممتراتيجيات كلوزممماير وميممرل
تينسون وهيلدا تابما فمي التفكيمر االسمتداللي واكتسماب المفماهيم التاريخيمة واالحتفما بهما

لدى طالب الصف الرابع العام ع يليف الت بيف ع اب

شف أا جحف فيتج ات غي منشج ) .

 -19غان ع محمجف محمدف  : )1001التفكير عند الطفل تطموره وطمرق تعليممه ع ا 1ع فا
ال ي للنش جالتج يي ع عما ع األ ف .
 -10الغ يده ع م يدف  : )1091التقمويم والقيمماس النفسمي والتربمموي ع ميتبدف األنجلدج م د يفع
القا

عم

.

 -69ل ح ددا ع إخ ددحاق أحم ددف جآمد د ج

 : )1097تعلممميم المنهممماج التربممموي أنمممماط تعليميمممة

معاصرة ع ا 4ع عما ع فا ال قا للنش جالتج يي .
 -61قاامف ع يجخ

 : )1090سيكولوجية التعلم والتعليم الصفي ع ا 1ع عما ع األ ف .

 -66د د د د  : )1009تفكير الطفمل تطموره وطمرق تعليممه ع ا 1ع الدفا األ ليدف للنشد جالتج يدي ع
عما ع األ ف .
 -64د د د د  : )1004الفالعيددف للددتعل ال د ف لددف البددف ال د

العاشد لددف مفينددف عمددا ع مجلممة

دراسات (العلوم اإلنسانية) ع المجلف  69ع العفف  6ع . 629-646

 -67د د د د د ع جناي ددف قاددامف  : )1009نممماذج التمممدريس الصممفي ع ا 6ع فا الش د جقع عمددا ع
األ ف .
 -61د د د د  : )6999أثد يد مد متغيد الجنخددي جال د

جالتح ددي الف اخددف لددف فالعيددف الددتعل

لف الالبف ع مجلة دراسات العلوم التربوية ع المجلف  62ع العفف 69ع . 164 -20
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 -62مجيددف ع علددف حمددف  : )1009مسممتوى اإلنجمماز الدراسممي لطلبممة كليممة التربيممة بالجامعممات
العراقية ع يليف الت بيف ع جامعف

الح الفي ع خالف ماجختي ) .

 -62المح د ي ع عبددف ا عبددات  : )1000أثمممر أنمممموذجي ميمممرل-تينسمممون وهيلمممدا تابممما فمممي

اكتساب المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف السابع األساسي في اليمن ع يليدف الت بيدفع

اب الهيث ع جامعف بغفاف خالف ماجختي غي منشج ) .
 -69محمجف ع أحمف محمف نج ي  : )6997مقياس الدافع المعرفي لدى طلبة جامعة الموصمل
ع يليف الت بيف ع جامعف المج
 -60مع د ج

ع

الحفاف ع الب

ددبحف عبددف اللاي د

ع أا جحف فيتج ات غي منشج ) .
 : )1027مقدممممة فمممي علمممم المممنفس التربممموي ع مابعددف

.

 -49النعيمددف ع خ ددلجا اددال عب ددف الي د ي  : )6992أثمممر اسمممتخدام أنمممموذج هيلمممدا تابممما فمممي
اكتساب طالب الصف الرابع اإلعدادي المفاهيم النحويمة وميمولهم نحوهما ع يليدف الت بيدف ع

جامعف المج

خالف ماجختي غي منشج ) .

 -41ياخددي ع جاثددق عبددف الي د ي  : )1000أثممر تممدريس المفمماهيم الفيزيائيممة باسممتخدام خ مرائط
المفاهيم ونموذج هيلدا تابا في التفضيل المعرفي لطلبمة كليمة المعلممين ع جامعدف بغدفاف ع

يليف الت بيف ع اب الهيث أا جحف فيتج ات غي منشج ) .
32- Gottfried A. E. et al., (1994). Role of parental motiuational
practices in children academic intrinsic motivational and
achievement. Journal of Education Psychology, p.86.
33- Valler and R. J. et al., (1992). The academic motivation scale,
measure of intrinsic extrinsic and motivation in education,
Educational and Psychological measurement. Vol, 52, p.p. 10031017.
34- Gary, Mary, (2003). Taba questioning strategy design from ICANS (Integrated – Curriculum for Achieving Necessary Skills).
35- Lockart, Gail, (2006). Model of Teaching Content Area Literacy,
fall, 2006, Buzzard, 1445.
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تنطبق علي بدرجة كبيرة جداً

7

عنفما يع

3

أتتبي ما ينش م نشاااا العلما لف يشجلاا ال ضا

التل ا مب اً علمياً اتابع حت نهايت

1

أ

0

أحه أ أتعل الحاخجه ألشبي لضجلف العلمف

2

أ البح

أمي إل التع

ع المعلجماا لف االنت نا عمليف ممتعف
للمعال الحضا يف جاألث يف لفج العال

2

أتمن

2

أشا ك ماليف لف حالا علميف جثقاليف

0

يا البلفا المتقفمف علمياً

عنفما أح

عل معلجماا جفيف ألي بالمعلجماا المشابهف لها

 40ألتقا األشيا الغ يبف جأ يف التع

عليها

 44أالي عل ي ما يختجف م المعلجماا لف مجا المع لف اإلنخانيف
 47أحه االختماد للب ام العلميف جالثقاليف
 43أما ت جاياا علميف ممتل ف
 41تعجبنف ألال المغام اا جااليتشالاا
االكتشاف واالرتياد
 40أحه أ ابتي أليا اً أج ماااً علميف
 42أشا ك ماليف لف البح

ع أخباه المشيالا جحلجلها الممينف

 42أثي ا تما ماليف لف اليثي م األمج العلميف
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تنطبق علي بدرجة كبيرة

4

يثي ا تمامف ي جفيف لف مجا المع لف

تنطبق علي بدرجة متوسطة

حب االستطالع

تنطبق علي بدرجة قليلة

ت

ال تنطبق علي

الفق ارت

وفاء محمود يونس
تنطبق علي بدرجة كبيرة جداً

 70أتابي المجالا العلميف اليتشا
 74أتأم مخي

ذا العال لأ ات يتقف ماج بعف ماج

 77ح ج اآلم ي عل ب ا
 73أبذ ق ا

الجفيف م العل

االمت اد يفلعنف إل الم يف م البح

جهفي لف أ أيج ألض الالبف علمياً

 71ألتقا األليا الجفيف التف تثي ال غبف لف البح
 70أت ددابي البد د ام التل يجني ددف الت ددف تعد د

جالتق ف لف ف جخف

حق ددايق جفي ددف عد د اإلنخ ددا ج

اليج
طرح األسئلة
 72لفي اليثي م األخيلف لف مجاالا المع لف الممتل ف
 72أشع بالخ ج لف محاجلتف تق ف اإلجابف ع أخيلف علميف
 72أباف با ح األخيلف عنفما ينتهف المف ت م ع
 70أبح

الماف

ع اإلجابف لي خؤا يما ببالف

 30أناقش ماليف لف اليثي م األليا العلميف
 34أيث م تججي األخيلف لف ي المجاف التف أف خها
 37إ ا ح الخؤا يخه للمف ت تجضيح الماف الف اخيف بشمجليف أيث
 33أثي أخيلف متنجعف ليش

الغمج

ع بع

الحقايق العلميف

 31أحاج أ أجف الججاه المالي لألخيلف التف تا ح لف الحجا اا العلميف
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 40أخه لف إيجاف حلج علميف جفيف جغي مألجلف

تنطبق علي بدرجة قليلة

 42أامح لف الح ج عل مختج متمي لف إنجا المهماا التعليميف

ال تنطبق علي

ت

تنطبق علي بدرجة متوسطة

الفقرات

أثر استخدام أنموذج هيلدا تابا في ....
تنطبق علي بدرجة كبيرة جداً

 32أتابي الب ام التل يجنيف التف تعتمف عل إثا أخيلف علميف جثقاليف
 32أحاج
 30أ

ماليف بعف مشا ف ي لل علمف أج اجتماعف
أ ا ح األخيلف ألض جخيلف للح ج عل المعلجماا
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تنطبق علي بدرجة كبيرة

 32أخع باختم ا ل ه الت خي اا العلميف ليثي م التخاؤالا

تنطبق علي بدرجة قليلة

 30أ

أ ا ح األخيلف ينمف القف العلميف للالبف

ال تنطبق علي

ت

تنطبق علي بدرجة متوسطة

الفقرات

